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ПРЕДИСЛОВІЕ ИЗДАТЕЛЯ 

По иниціативѣ Антона Григорьевича 
Рубинштейна, величайшаго почитателя 
и цѣнителя методы профессора цѣнія 
г-жи Ниссенъ-Саломанъ, — я предло¬ 
жилъ ей составить полную „Школу 
пѣнія". Сначала г-жа Ниссенъ рѣши¬ 

тельно отказалась предпринять подоб¬ 

ный трудъ, вслѣдствіе недостатка сво¬ 
боднаго времени. Два года спустя я 
вновь обратился къ ней съ просьбою 
увѣковѣчить печатаніемъ свою испы¬ 
танную методу. На этотъ разъ .я былъ 
счастливѣе, — она согласилась, однако 
съ непремѣннымъ условіемъ не торо¬ 
пить ее, дать время для основательной, 
полной разработки богатаго матеріала, 
собраннаго ею во время многолѣтней 
ея дѣятельности въ качествѣ профес¬ 
сора пѣнія, въ консерваторіи. Осенью 
1878 года огромный трудъ былъ почти 
оконченъ; наконецъ весною 1879 года, 
послѣ своего послѣдняго, блестящаго 
экзамена въ консерваторіи, г-жа Нис¬ 
сенъ заявила мнѣ, что ея „Школа пѣнія" 
вполнѣ окончена и что осенью можно 
будетъ приступить къ печатанію: оста¬ 

валось только окончательно пересмо¬ 
трѣть готовый манускриптъ. Этимъ 
трудомъ она была занята во время сво¬ 
его пребыванія заграницей лѣтомъ 1879 
года. Послѣ ея внезапной смерти, ея 
супругъ, основательный музыкантъ и 
композиторъ, окончивъ тщательный пе¬ 
ресмотръ манускрипта, передалъ мнѣ 
наконецъ этотъ замѣчательнѣйшій и 
обширнѣйшій трудъ знаменитаго про¬ 
фессора. Печатаніе „Школы пѣнія “г-жи 
Ниссенъ-Саломанъ значительно затяну¬ 

лось по чрезвычайной обширности ма¬ 
нускрипта. 

В. Бессель. 

С.-Петербургъ. Декабрь 1880 г. 

і АѴ.Ш-Р1ШР08 ОЕ І/ІШЕІ К. 

Раг іпіѣіаѣіѵе сіе' т-г Апіоіпе Ки- 
Ъііхзѣеіп, ип бе ріиз р;гапбз абтіга- 
іеигз еі арргёсіаіеигз (іи рх-оГеззеиг 
сіе скапі, т-те Ніззеп-8а1отап_, з’а- 
ѵаіз ргорозё а Геи т-те Ніззеп сГе- 
ІаЬогег за тёікобе. Б’аЬоічІ т-те 
Шззеп геГиза бёсібетепі: еііе пе ѵои- 
Іаіѣ раз епігергепбге ип ігаѵаіі ра- 
геіі, еп тоііѵапі зол геГиз раг Іе тап- 
^ие сіи іетрз бізропіЫе. Беих апз 
аргез ^е іиі асігеззаі сіе поиѵеаи Іа 
ргіёге сіе те регтеііге ёгір;ег ип то- 
питепі к за тёікобе ергоиѵёе, еп 
Іа Гаізапі риЫіег. Се (Де Гоіз ^е Гиз 
ріиз кеиѵеих; еііе сопзепііі, зеиіе- 
тепі аѵаіі тіз Іа сопбіііоп ехргеззе 
сіе пе раз Іа ргеззег, Іиі боппег Іе 
іетрз песёззаіге роиг Ъіеп ёІаЬогег 
Іе гіске таіегіеі, гесиеіііі раг еііе 
репбапі за 1опр;ие саггіёге сіи ргоГез- 
зеиг аи сопзегѵаіоіге. Аи соттеп- 
сетепі сіе 1878 зоп іттепзе ігаѵаіі 
ёѣаіѣ ргездие аскеѵё:, аи рі’іпіетрз 
сіе 1879 аргез зоп сіегпіег Ьгіііапѣ 
ехатеп аи сопзегѵаіоіге т-те Шз- 
зеп, т'ауапі бесіагё ^ие Гоиѵга^е 
ёѣаіѣ епііёгетепі іегтіпё, И пе хюз- 
іаіі С]ие Ііѵгег Іе тапизсгірі а Гіт- 
ргітегіе, аргёз Іиі аѵоіг боппё Іа 
бегпіёге таіп. БДІе ёѣаіѣ оссирёе а 
геііге Гоиѵга^е репбапі зоп зе]оиг, 
еп ёѣё (Зе 1879, к ГёГгап^ег, Іогздие 
ипепюгі зиѣііе еі іппаііепбие ІаГгар- 
ра. М-г 8а1отап, тагі сіе Іа беГипіе, 
ехсеііепі тизісіеп еі сотрозііеиг соп- 
пи, зе сіоппа Іа ігізіе реіпе сіе теііге 
іоиі еп огсіге, еі те Ііѵга епГіп се іга- 
ѵаіі,—сіезріиз гёта^иаЫез еіѵазіез. 
Ь’ітргеззіоп бе Іа «Меікобе би скапі» 
сіи сёіёкге ргоіеззеиг а ехі§ё Ьеаисоир 
ріиз Ле іетрз ^и’оп пе ргёѵоуаіі 
б’аЪогб рах* 1а гаізоп сіе Іа §гапбе 
ёіетіие сіе Гоиѵга§е тёте. 

В. Веззе/. 

81. РёіегзЬоиг^, БёсетЬге 1880. 

ѴѲВШЕ ЮЕ8 ѴЕШСЕИ8. 

АиГ Іпіііаііѵе А. КиЬіпзіеіпз — 
еіпез аиГгісЬіі^еп АпЬап^ег ипсі 
ѴегеЪгег бег Оезап^зтеіііосіе ѵоп 
Ргаи Шззеп - 8аІотап, — таскіе 
ісЬ. ипзегех’ Ьеічіктіеп Оезапр-зрго- 
Геззогіп беп Ап (г ар; еіпе Оезап^- 
зскиіе 2и ѵегГаззеп. АпГапр-з хѵоіііе 
зіе сіаѵоп раг піскізкбгеп.—ѵогр-еЫісЬ 
хѵер'еп Мап^еі ап Ггеіег 2еіі, іиі' еіпе 
зо Ьебеиіепбе АгЬеіі; гѵѵеі бакге зра- 
іеі* таскіе іск еіпеп 2\ѵеііеп Уегзисіх 
зіе баги г и Ьехѵерчт бигск Ѵеі*оГ- 
Гепіііскипр; ікі’ег Ьедѵакгіеп Меікобе, 
біезеіѣе бег Наскхѵеіі ги еіѣаііеп. 
Біезез Маі лѵаг іск р-ійскіісіхег, ез 
§е1апа; тіг іііге 2изііттипр; яи ег- 
Іапр-еп тіі бег Вебіприпр;, баз іск 
іііг аизгеісііепб 2еіі р;еЬе, ікггеіск- 
Ьаііі^ез Маіегіаі, хѵеіскез зіе аіз 
Іапруакгі^е Ргоіёззогіп без Сопзегѵа- 
іогіитз зогрФаІіір; р,-езатте1ікаііе,аиз- 
Гіікгііск ипсі ртйпсШск Ьеагѣеііеп яи 
кбппеп. Іт НегЬзіе без бакх-ез 1878 
хѵаг баз §гоззе ЛѴегк Газі Ьеепбеі, 
іт Ргй^акг 1879, пасіхбет рбапгеп- 
беп Сопзегѵаіогіит-Ехатеп, таск- 
іе Рх-аи №ззеп-8аіотап тіг еііе 
Мііікеііипр; сіазз іЬгс «ѲезапдзсЪиІеъ 
ѵоіізіапбір; Ьеепсіеі зеі,ипб іт НегЬзіе, 
тіі бет Бгиске бегзеІЬеп Ьедоппеп 
хѵегбеп коппіе: зіе хѵоіііе пиг .посіі 
еіпе епб§і1іір;е Кеѵізіоп без Мапиз- 
егіріз хтгпекпхеп, хѵаЬгепб бег 8от- 
пхегГегіеп, біе зіе іт Аизіапбе гиги- 
Ьгіп§еп ЬеаЬзіскіі^і,—ба еггеіекіе зіе 
бег рібігІісЬе Тоб. — Бег СетаЫ, беі' 
Уеі'зіогЬепеп,Негг Зіе^Гійеб 8а1отап, 
аиз§егеісЬпеіег Мизікеі’ ипбСотро- 
пізі йЬегпаІтх біе БигсЬзісІіі без 
Мапизсгіріз; ѵоп іЪт етрГіп^ іек біе- 
зез ЬетегкепзхѵегіЬе ипб итіап^геі- 
еке "АУегк ипзеі’ег ЬегйЬтіеп Оезапр;- 
ргоГеззогіп. Біе Ѵеі'бйепііісііипр; йез 
Шигігитз йез Ѳезстдез без РгаиКіззеп- 
Заіотап Ьаі зіек ѵеггб^егі \ѵе§еп без 
епогтеп БтГап^ез без Мапизсгіріз. 

В. Вѳссе/. 
Реіегзѣиг^, Весетѣег 1880. 
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НЕКРОЛОГЪ*). 

27 августа 1879 года внезапно прекрати-! 

лось одно изъ наиболѣе дѣятельныхъ артис¬ 

тическихъ существованій, закрылись навсегда 
глаза такъ часто горѣвшіе благороднѣйшимъ 
одушевленіемъ ко всему прекрасному, великому, 

возвышенному въ искусствѣ, неудержимо увле¬ 

кавшее за собою тысячи людей, согрѣвавшее 
пламенемъ искусства безчисленныя сердца. 

Генріэтта Ниссенъ-Саломанъ скончалась 
въ цвѣтѣ силъ въ горномъ городкѣ Гарцбургѣ, 

романтически расположившемся въ Гарцѣ; 
она переѣхала туда послѣ сезона въ Ма- 

ріенбадѣ, куда сопровождала большаго мужа 
Болѣзнь (простуда) ея была столь легкая, что 
до послѣдняго мгновенія не предвидѣлось 
близкаго конца. 3-го сентября 1879 года ея 
смертные останки уже были преданы на вѣч¬ 

ный покой землѣ кладбища ея род,наго города 
Готенбурга, въ Швеціи **). 

Покойной было едва только 60 лѣтъ; она 
родилась 12 марта 1819 года. Въ лицѣ ея 
сошла въ могилу одна изъ даровитѣйгаихъ и 
достойнѣйшихъ представительницъ искусства. 

Въ нѣжнѣйшемъ возрастѣ, уже на чет¬ 

вертомъ году жизни, маленькая Генріэтта 
выказывала несомнѣнные признаки необы¬ 

чайнаго музыкальнаго дарованія: она не только 
не принимавшись еще учиться могла передать 
на фортепьяно своими маленькими пальчиками 
разъ слышанную мелодію, но нѣсколько лѣтъ 
позже, также безъ чужой помощи, опредѣляла 
тонъ башенныхъ часовъ, точно также какъ и 
тональность любой мелодіи. Еъ этимъ прекрас¬ 
нымъ музыкальнымъ способностямъ съ тече- 

ні емъ времени присоединился замѣчательно рѣд¬ 

кій обширный сопрано Эти дарованія конечно 
не могли оставаться втунѣ; тѣмъ болѣе, что 
родители ея любили искусство ж домъ ихъ 
былъ сборнымъ пунктомъ любителей музыки. 
Первое музыкальное образованіе Генріэтта 

получила отъ Георга Гюнтера, превосход¬ 

наго органиста мѣстной протестантской церк¬ 

ви, и основавшаго превосходную пѣвческую і 
академію, которой молодая дѣвушка сдѣла¬ 

лась скоро дѣятельнѣйшимъ, полезнѣйшимъ 
и незамѣнимымъ членомъ. Нѣсколькимъ ав¬ 

торитетнымъ друзьямъ дома и искусства уда¬ 

лось убѣдить родителей Генріэтты, вы¬ 

брать для ихъ 18-лѣтней дочери арти¬ 

стическую карьеру. Въ 1839 году мы на¬ 
ходимъ ее въ Парижѣ ученицей Мануэля 
Гарсіа, чрезвычайно полюбившаго ее за ея 

КЕСЯОЬОСІЕ *). 

1е 27 аойі 1879 ѵіі зе ісггаіпег Типе без 
ѵіез б’агіізіе Іез ріиз асііѵеа, еі зе Гегшег без 
уеих, (]ііі, зі зоиѵепі аѵаіепі ЪгіІІе би Геи бе 
Гіпзрігаііоп роиг іоиі се чи’ІІ у а бе Ьеаи, бе 
ёТапб, бе поЫе е-1 б’ёіеѵё бапз Гагі, <ріі аѵаіепі 
епігаіпё іггбзізІіЫешепІ без гаііііегз бе регзоппез, 
гбсЬаиЙе еі ёіеѵё без тііііегз бе созигз. 

Аргёз ипе зіаііоп а МагіепЬаб, ой еііе аѵаіі 
ассотрадпё зон тагі гааіабе, Іез беих ёроих 
зеуоипійгепі ^ие1^^Iе іетрз бапз 1а ѵіііе готап- 
Іідие бе ІІаггЪоигд аи тіііеи без ріііогезциез | 
пюпіадпез би Нагг, еі 1а, бапз Іа ріеіпе риіз- і 
запее бе зез іогсез сі бе за запіё, ІІепі'іеІІе | 
Иіззеп - Баіоіпап зиссотЬа а ип геігоібіззетепі і 
<ріі б’аЪогсІ рагаіззаіі Іёдег еі циі щзци’аи бегпіег I 
іпзіапі, пе Іаіззаіі раз зопреоітег ипе ііп зі рго- • 
сЬаіпе. Ье 3 зерІешЬге 1879. за бёроиіііе тог-; 
Іеііе іиі сопбиііе аи сітеііёге бе ѲоіІіетЪоиг//; 
еп Зиёсіе, за ѵіііе наіаіе **). 

Кее 1е 12 тагз 1819, Іа бёГипІе п’аѵаіі 
аііеіпі (]ііс Гаде бс 60 апз. Гагі регбіі сп еііе 
іт бе зез іпіегргёісз Іез ріиз бідпсз еі Іез юіеих > 
боиёз. 

Без за ріиз Іепбге (еипеззе, а Гаде бе 
4 аиз, Непгіеііе Шззеп топігаіі Іез зідпез 
Іез ріиз ёѵібепіз б’аріііибез ёіоппапіез еі без ріиз 
гагез роиг Іа тизіцие. Еііе роиѵаіі бё)а, запз 
аѵоіг геси аисип епзеідиетепі, )оыег би боіді 
без юёіобіез ци’П Іиі аѵаіі зиі'Гі б’еніеікіге ипе 
зеиіе іоіз; циекріез ашіёез ріиз іагб, еііе боп- 
паіі, аѵес ипе зіігеіё рагГаііе, еі запз аібе, 1е 
зон різіе (ціе Гкогіоде бе Гбдіізе зоппаіі; еііе 
іпбщиаіі іібёіешепі ипе тёіобіе циеісопсріе 
ци’еііе аѵаіі епіепбие роиг Іа ргетіёге Гоіз. 
А ссз дгапбез арШибез тизісаіез ѵіпі зе 
.Іоіпбге ріиз Іагб скег 1а ^ешіе ііПе ипе ѵоіх бе 
зоргапо б’ипе Гогсс еі б’ипе ёіепбие реи сот- 
типез. Сез бонз паіигеіз пе роиѵаіепі гезіег 
Іоидіетрз іпсоппиз, сеіа б’аиіапі тоіпз, цие Іа 
таізоп бе зез рагспіз ёіаіі ип Ией Гаѵогі бе 
гёипіои роиг Іез бііеііапіз бапз 1а тизнціе. 

ЕПе гесиі зез ргетіёгез Іесопз бе тизіцие бе 
Ѳеогде8 ОіШІісг, ГкаЬіІе огдапізіе бе Гёдіізе 
аііеюапбе бе ѲоіІіетЬоигд еп тёте Іеюрз цис 
1е Гошіаіеиг еі 1е оке! б’ипе зосібіё бе скапі бопі 
Непгіеііе Шззеп беѵіпі ЫепЮІ Гип без тет- 
Ьгез Іез ріиз асШз, аіпзі цие Гип без ріііегз іез 
ріиз иШез еі Іез ріиз іпбізрепзаЫез раг Іа зигсіс 
тизісаіе бопі еііе іаізаіі ргсиѵе. Одіе^иез а'юіз 
іпЯиепІз без агіз гёиззігспі епГт а ѵаіпсге, 1а гёзі- 
зізіапсе безрагепіз, еі а Іеиг регзиабег бебезііпег 
а Іа саггіеге агіізііщіе Іеиг ДНе адёе бё)а бе 18 апз. 
Еп 1839, поиз Іа ігоиѵопз а Рагіл согаюе еіеѵе 
бе Мапиеі Ѳагсіа, ѵіѵетепі ішргеззіоппё бе 
Іа ѵоіх еі без бопз тизісаих бе Іа (еипо зиёбоізе. 
ЕПе роизза зез ёіибез бе сііапі аѵес ипе агбеиг 

'КЕККОЬОС'*). 

Ат 27. Аидизі 1879 і'апб еіпез бег Иіаіеп- 
геіскзіеп КипзІІегІеЬеп уаЬПп^з зеіпеп АЬзсЫизз; 
іпбет еіп Аидепрааг зісіі Гиг іттег зскіозз, баз 
зо оі'І іт Шапге ебеізіег Ведеізісгипд Гиг аііез 
Бскбпо, Огоззе, Ебіе ииб ЕіѣаЬепе іп бег Кипзі 
егдійкі, Таизепбе иіпѵібегзіеіііісіі тіі зісЬ Ьіп- 
дегіззеп, ииб ипгіікііде Негасп кііпзііегізск 
епѵіігті ииб декокеп Ііаііе. • 

Гаек ѵоііепбеіег Вгиппесиг іп МагіепЬасІ, 
лѵоіііп зіе еідепіііск пиг ііігеп еВѵаз іеібепбеп 
Оаііеп Ьедіеііеі, іи бет готапіізсіі деіедепеп 
Вегдзіабіскеп ИаггЬигд іт Наг г ѵегѵѵеііепб, 
егіад Непгіеііе Шіззсп-Заіотап, іт Ѵоіі- 
Ьезііге кгаГІІдзіег безипбкеіі, еіпег апзскеіпепб 
ипдсіакгііскеп ЕгкаІІипд, біе Ьіз гит Іеігіеп 
АидепМіске кеіпсзѵѵедз еіп зо паііез Епбе ѵог- 
аиззеіісп Незз. Ат 3. Беріеткег 1879 \ѵигбе 
ікге ігбізсііе Нііііе аиГ бет боііезаскег ікгез 
бекпгізогіез ОоіепЪигд іп Зсіпсесіеп, гиг 
е\ѵідеп Вике Ьезіаііеі **). 

Ат 12. Магг 1819 декогеп, еггсісЫе біе 
ѴегМісІіепе еіп Аііег ѵоп 60 Іакгеп; іп ікг 
ѵѵигбе еіпе бег ЪедаЫезіеп ииб И'іігбідзіеп Ке- 
рпізспіапііппеп бег Кипзі іпз ОгаЬ дезепкі. 

Зсіюп іп гагіезіег .Тидепб, іп іЬгет ѵіегіеп 
•Іаііге, геідіе Непгіеііе Міззеп ипѵегкеппкаге 
Апіадеп ііЬеггпзскепбег, ипдс\ѵокнІіскег тизіка- 
Іізсііег Ведакипд, іпбет зіе пісііі пиг еіптаі 
декогіе Меіобіеп, окне ѵогкег депоззепеп Ипіег- 
гіскі, аи! бет Сіаѵіеге ги Біашіе кгаскіе, 
зопбсгп сіпіде ,Іаііге зраіег аиск, тіі ѵоіізіег 
Біскегкеіі, окпе ]ес1лѵесІе НііІГе, беи Топ бег 
Ткигтикг, золѵіе біе Топагі еіпег декогіеп 
Меіобіе апгидеЬеп ѵегтоскіе. Ъ\\ біезеп §гоз- 
зеп тизікаіізскеп Апіадеи дезеШе зісіі ба пи 
зраіег Ьеі бет кегапѵѵаскзепбеп іипдеп Мабскеи 
еіпе аизнеіітепб зіагке итГапдгеіске Боргап- 
зіітте. І)іезе ЕідепзскаГіеп коппіеп пісііі Іапде 
ѵегкогдеп Ыеікеп, гитаі ба баз Наиз ікгег кипзі- 
зіппідеп ЕПегп бег Баттеіріаіг тизікаіізскег 
КипзІІіеМіакег \ѵаг. 
Шге-п егзіеп тизікаіізскеп Ипіетскі егкіеіі 

Непгіеііе-Шззеп ѵоп Ѳеогд Ѳйпі/іег, бет 
батаіідеп Огдапізіеп бег богіідеп Кігске, ги- 
діеіек Огііпбег ипсі Бігідені еіпег ѵогІгеШіскеп 
Біпдакпбетіе, бегеп іѵігкзатзіез Міідііеб ипб, 
бигск ікге тизікаіізске Біскегкеіі, пиігііекзіе ипсі 
ппеиІЬекгііекзіе Біиіге Непгіеііе Ьаісі іѵигбе. 
ЕіпДиззгеіскеи Кипзіігетібеп дектд ез, ікге 
ЕПегп, гииЬсітебеп. біе )е(гі 18-)акгіде Тоскіег 
гигКипзіІегІаиікакп ги Ьезііттеп,—ипб зо Ііпбеп 
лѵіг зіе 1839 іп Рагіз, лѵо зіе БскіЙегіп Мапиеі 
Ѳагсіа'з іѵшчіе, бег ѵоп ікгег Біітте шкі 
тизікаіізскеп Аніадеп зіек таскіід апдегодеп 
ііікііе. Міі Ьгеппепбёт ЕіГег ЬеігіеЬ зіе пип ікге 
Оезапдззіибіеп, ипб іапб гидіеіек Оеіедепкеіі, 

*) «Зіггпаіе Шг Ціс ти8Іка1І5сЬе ѴѴеЦ>; Ди 
ьеіргід, 1880 г. «Ст.верная иллюстрированная 
зыкальная газета»; № 4 и 5. Христіанія, 1880 

’’*) ^то прошло, не возвращается никогда бо¬ 
лѣе,—но когда оно уходитъ полное блеска, то свѣ¬ 
титъ потомъ еще долго. 

*) «8щпа1 (іи тошіе тизісаі», N0. 14. Ьеіргі^ *) «Зі^тііе Іііг еііе тизікаІізсЬе ІѴеІи. Кг. 14. 
1880. «Оахеие тизісаіе сіи І^огсі, іііизігёе». Хо. 4 Ьеірхір;. І880. «КогйійсЬе і11и8ігігі.е Мизік-2.еі(;ип^». 
еѣ N0. 5. СЬгійЦапіа. 1880. іѵг. 4 ипсі Кг. 5. СЬгізііапіа. 1880. 

Се диі а раззё пе геѵіепі: ріиз; таіз з’іі езі **) ѴѴаз ѵег^апдеп, кеіп-іі пісіи ^ѵіегіег,— 
(іеѳсетіи еп еііисеіапі бе Іитіёге,- іі ^еі,1;е^а Іоп^- АЬег, еѳ ІеисЬіеисі піебег, 
іетрз епсоге ип зоиѵепіг Іитіпеих. ЬеисЬіее’з Іап^е посіі яигиск! 



II 

голосъ и музыкальныя способности. Необык¬ 

новенно ревностно изучала она пѣніе и въ 
это время нознакомилася съ выдающимися 
знаменитѣйшими художниками. Въ это-то 
время познакомилась она наир. съ Шопеномъ, 

столь восхитившимся дарованіемъ молодой дѣ¬ 
вушки, что онъ самъ вызвался давать ей уро¬ 
ки на фортепьяно. 
Въ прежнее время въ хорошихъ швед¬ 

скихъ семействахъ требовалось много рѣши¬ 

тельности для избранія артистической карьеры; 

не мало трудности представляло также и 
осуществленіе весьма естественнаго желанія 
помѣстить молодую дѣвушку, воспитанную въ 
строгихъ правилахъ, въ какое нибудь ува¬ 

жаемое парижское семейство; Генріэтта нашла 
гостепріимство въ домѣ Циммермана, въ то вре¬ 

мя лучшаго профессора фортепьянной игры въ 
консерваторіи. 
Въ сороковыхъ годахъ итальянская онера 

въ Парижѣ стояла на высшей ступени своего 
блеска: Гризи, Персіани, Лаблаш ъ, Руби ни. 

Тамбурин и др. образовывали замѣчательно 
рѣдкій ансамбль артистическихъ силъ. Среди 
этихъ звѣздъ Гепріэтта дебютировала впер¬ 
вые (1843) въ роли Адальгизы рядомъ съ 
Гризи-Нормой; успѣхъ ея превзошелъ всѣ 
ея ожиданія. Вторая ея роль была Эльвиры 
(въ «Донъ-Жуанѣ»), возбудившая тѣлъ 
болѣе вниманія, что до тѣхъ лоръ въ Парижѣ 
привыкли считать эту роль второстепенного: 
Ниссенъ же, благодаря виртуозности и та¬ 

ланту съ которымъ она передавала ее какъ 
въ музыкальномъ такъ въ вокальномъ ивъ дра¬ 

матическомъ отношеніи, удалось представить 
партію Эльвиры въ совершенно новомъ,до толѣ 
неизвѣстномъ видѣ. Ей тотчаеъ-же былъ пред¬ 

ложенъ ангажементъ на три года, послужив¬ 
шій поводомъ къ новымъ успѣхамъ. Арти¬ 

стическое путешествіе по Швеціи, совершенное 
ею въ это время, унодоблялоея тріумфально¬ 
му шествію. 

Въ слѣдующій сезонъ она выступила въ 
Парижѣ въ «Велизаріѣ», «Танкредѣ» и 
«Цирюльникѣ». Ея импровизированное по¬ 
явленіе въ «Цирюльникѣ», безъ репетиціи 
не только оркестровой но и фортепьянной, 
произвело большое впечатлѣніе. Персіани, 
игравшая Розину, внезапно заболѣла; больна 
была и Гризи, такъ что печего было давать. 
Директоръ театра, Бартель, принужденъ 
былъ бы отмѣнить спектакль и возвратить 
превосходный сборъ, если бы не Генріэтта, 
рѣшившаяся взять на свои плечи пепробо- 
ванную роль,, хотя къ ней обратились 
всего только за часъ до начала спектак¬ 

ля. Полный тріумфъ ожидалъ ее. Въ этомъ 
случаѣ, какъ и позже, въ теченіе ея арти¬ 

стической карьеры, ея музыкальныя способ¬ 
ности оказали ей большую услугу. Но смотря 
на естественное, сильное волненіе, понятное 
при 'такомъ рискованномъ предпріятіи, она 
вдругъ передъ самымъ началомъ аріи «4па 
ѵосе росо ІА» вспомнила, что Персіани (какъ 

раззіоппёе, еі ГР Іа соппаіззапсе без агіізіез Іез 
ріиз рапбз еі Іез ріиз еёіёЬгез. Скоры, епіге 
аиігез, ГиІ зі ёіошіё бе зез аріііибез ѵосаіез аиззі 
Ьіеи (ще бе зон іаІепЬ ап ріапо, фи’іі Іиі оІГгіі 
без іееопз зиг ееі іпзігитепі. 

А сеііе ёродие, ипе уеппе ііііе без Ьошіез 
ГатіНез бе Іа 8иёбе аѵаіі іпГгпІтепі бе рсіпе а 
оЫеніг бе зез рагепія Гаиіогізаііоп бе зе сопзасгег 
а Гагѣ. 1Тпе аиіге бШісиііё, с’ёіаіі бе ѣгоиѵег а 
.Саггз ипе репзіои бапз ипе ГашШе ЬопогаЫе 
роиг се Ре уеиие ііііе, сіеѵбе бапз без ргіпсірсз 
зёѵёгез Сеіа гёиззіі іоиіе ібіз, еі НепгЫіе 
N/38311 Іиі ассиеііііе аѵес Ьіспѵеіііапсе сЬег 
Ѵіпіпіегтапп, аіогз ргешіег ргоіеззеиг бе 
ріапо аи Сопзегѵаіоігс. 
Порёга ііаііеп бе Саггз еіаіі аіогз а Гаро§се 

бе за й'іоіге. Вез агіізіез іеіз ^ие Іа 0-гізі, Іа 
Регзіпі, Ра Маске, ВиЫпі, ТитЬпНш еі 
ипе Іоиіе б’аиігез, Іоппаіені, гёипіз, ин сёпасіе 
бе се ци’іі у аѵаіі бс ріиз бізііпрё бапз Гагі 
бисііапі. Се і'иі Іа НепгЫіе Шззеп бёЬиіа 
еп 1843 соитіе ЛсМдізе а соіе бе Іа Ѳгізі- 
Иогта, аѵес ип гёзиііаЦиі бёразза іоиіеаііепіе. 
8оп зесонб гбіе Іиі ееіиі б'Еіѵіге бапз «Аои 
Вшп»-, іі ііі б’аиіапі ріиз б’сіГеі, (уи’оп І’аѵаіі 
сопзібёгё іизци’аіогз а Саггз сотте зесопбаіге. 
НепгЫіе Шззеп гёиззіі а Гёісѵег а ипе Ьаиіепг 
рагГаііетеві іпаііепбпе, раг Іа регіесііоп аѵес 
Іа^иеііе Іа іеипе агіізіе зиі 1е геибге аи ігіріе 
роіпі бе ѵие бе Іа тизщие, бе Іа сопесрііоп, 
еі бе Гехёсиііоп бгатаіщие. Оп Іиі оЙ'гіі іттё- 
біаіетепі ип спрртепі бе ігоіз апз, ^иі Гиі 
Госсазіоп бе поиѵеаих ігіошрііез. Ііп ѵоуар 
агіізіщие ди’еііе ііі бапз за раігіе, Іа Зиёгіе, 
беѵіпі ипе ѵгаіе тагсііе ігіотрііаіе. А Горёга 
ііаііеп бе Саггз, еііе рагиі а ібіз гёііёгёез бапз 
«Ве/ізаіге», «ТипсгЫе» еі «Ас ВагЫег 
сіе Зёѵіііе». 

8оп аррагіііоп ішргоѵізее бапз 1е «ВагЫег бе 
Зёѵіііе» запз гёрёііііоп ргёаІаЫе пі аи ріапо пі 
аѵес Гогсііезіге, ііі, аѵес гаізоп, Ьеаиеоир бе 
Ьгиіі. Ьа Регзіапі, ^иі беѵаіі сЬапіег Іа рагііе, 
іотЬа зиЬііетепі таіабе; Іа Сггізі зе ігоиѵаіі 
ёріетепі іпбізрозёе, се ^иі гепбаіі ішроззіЫе 
Іа гергёзепіаііоп б’ип аиіге орёга; Ѵагіеі, 
1е бігесіеиг би іііебіге, аигаіі ёіё Іогсё бе Іаіг 
геіасііе еі бе тапещег ипе ехееііепіе геееііе, зі 
НепгЫіе Шззеп, аѵегііе ипе Ьеиге зеиіетепі 
аѵапі 1е Іеѵег би гібеаи, п’аѵаіі іепіё Гаѵеп- 
іиге рёгіііеизе, чи’еПе гёиззіі роигіапі а ігапз- 
Іогтег еп ип ѵёгііаМе ігіошрііе. 

Ісі, сотте а ипе іоиіе б’аиігез оссаззіопз бе 
за ѵіе б’агіізіе, зон §ёпіе шизісаі Іиі геибіі бе 
8’гапбз зегѵісез. Маірё Га§ііаІіоп <рие наіигеііе- 
теиі еііе беѵаіі геззепііг еп ргёзепсе б’ипе іеп- 
іаііѵе зі аѵепіигеизе, еі щіеДиез іпзіапіз зеиіе¬ 
тепі аѵапі Гаіг бе Возіпа «ІІпа ѵосе росо 
/а», еііе зе зоиѵіпі іоиі А соир суіГеПе аѵаіі 
гетаіщиё, а ипе гергёзепіаііоп ргёсёбепіе, еще 
Іа Регзіапі сііапіаіі Гаіг сотрозё еп ті-піа- 
Ёиг, ігапзрозе а ипе' ііегее ріиз Ьаиі, еп зоі- 
тауеиг, іоиг бе і'огее ішроззіЫе А іоиіе аиіге 
сапіаігіее. Не ігоиѵапі регзоппе ріѣз б’еііе диі 
ѵоиійі зе сПаг^ег бе сеііе тіззіоп ргеззапіе, оп 
реиі зе %игег Гапріззе бе 1а уеипе агіізіе, аѵапі 
Р’еііе ейі ри- іаіге аѵегііг 1е сбеі б’огсЬезіге бе 
іаіге аііадиег Гаіг бапз 1е іоп ргішіііі, еі еще 
Іез рѵетіегз зопз бе Гогсііезіге Іиі еиззепі арргіз, 
еще зоп теззар ёіаіі рагѵепи А іетрз. ОгАсе 
а Іа гёиззііе ехігаогбіпаіге ди’еііе еиі бапз се 

Ііісг біе Ьебеиіепбзіеп ипб ЬегііЬтіезіеп Кипзііег 
кеппеп ги Іетеп. Ніег \ѵаг ез аисіі, \ѵо Скоры 
зіе кеппеп іегпіе, ппб бигсіі біе ѵосаіе іѵіе ріа- 
нізіізсііе ВерЬипё бег ршрп ЗсЬіѵебіп зо ііЬег- 
газсііі лѵаг, (іазз ее зіеіі зеіЬзі егЬоі, бегзеІЬеп 
Опіеггісііі іт Ріапоіогіезріеі хи егіііеііеп. 

2и )епег 2гоіі козіеіе іп ріеп Гатіііеп ЗсЬіѵс- 
бепз поеіі бег ЕпізсЫизз, еіие ТосЫег бег Кипзі 
хи ѵѵібтеп, роззе СеЬепѵіпбішр еіпе епогте 
8с1пѵіегщкеіі Ьоі аисіі біе Кеаіізігиіщ без па- 
ійгіісііен Аипзсііез, баз щпр. іп зігепрп бгипб- 
заіхеп еггорпе МабсЬсп, іп Рагіз іи сіпег асЫ- 
Ьагеи Ратіііе ішіеггиЬгііірп, іѵеіеііез паск 
іапргст 8исЬеп босіі епбіісіі ріапр іпбет 
НепгЫіе Шззегі іп бег Гатіііе Сіттег- 
тапп, без батаіідеп егзіеп РгоГеззогз іт Сіа- 
ѵіегзріоі ат Сопзегѵаіогіит, й'азііісііе АиГпаІіте 
іапб. 
Ватаіз зіапб біе ііаііепізсііе Орег іп Рагіз 

аиі бег Ііосіізіеп 8іиіе іЬгез КиІітез; Кипзі¬ 
іег іѵіе біе Сггізі, біе Регзіапі, ЬаЫаеке, 
ВиЫпі, ТатЬиппі ипб Апбеге, Ьікіеіеп еіп 
ЕпзетЫе зеііепзіег безапёзкиизі. ІІіег іѵаг ез, 
іѵо НепгЫіе Шззеп 1843 ііі г егзіез зсепі- 
зсііез ВеЬііі тасЬіе, аіз АРаІдіза, пеЬеп бег 
Огізі-Ногта, ипб шаг тіі еіпет ЕгГоІ?, бег 
АИег Епѵагіип§сп иЬегісаІ; іііге шеііс Ноііе 
іѵаг біе бег Еіюіга іп «Аои Риаш біе батаіз 
ит зо теііг Аиізеііен еггедіе,' аіз тап Ьіз баіііа 
іп Рагіз ёеіѵоіші дещезеи, біезеп Гагі аіз еіпе» 
зееопбигеп ги Ьеігасіііеп, іѵаіігеікі ез НепгЫіе 
Шззеп йс1ап§, бигсіі біе дтоззе Ѵігіиозііаі, тіі 
іѵеіеііег зіе тизікаіізсіі, й'езап§1ісіі іѵіе бгатаіізсіі 
біе Ноііе аиііаззіе ипб риг пей рзіаііеіе, зіе 
ги ѵоѵііег ніеііі дсаііиіет ішеіізіет Апзсііеп ги 
сгЬеЬеп. НіегаиІ іѵигбе іііг зоіогі еіп З-уаіігірз 
Епрртепі апрЬоіеп, іѵеіеііез іііг Оеіерпііеіі 
хи зіеіз пеиеп Зиссёз Ьоі. Еіпе Кипзігеізе іп 
іііг Ѵаіегіанб Зскюеііеп ё'іісіі еіпет Йгтіісііен 
ТгіитрЬгир. Ап бег ііаііеиізсііеп Орег іп Рагіз 
ігаі зіе іѵаіігепб бег Іоірпбеп 8аізоп іѵіебеіѣоіі 
аи! іи бсп Орет « Веіізагіо», «Таясгесіо» 
ипб «ВагЫег ѵоп ЗеѵШа». 

ІЬг ітргоѵізігіез Аийгеіеп іт «ВагЫег» 
оіте .іеёіісЬе ѵогЬегррпрпе РгоЬе, іѵебег ат 
Сіаѵіег посіі тіі Огсііезіег, тасЬіе ргесЫег- 
таззеп ёгоззез Аиізеііеп, — ап еіпет АЬепбе, 
іѵо біе Регзіапі, іѵеіеііе біе Рагііе зіпрп зоіііс, 
ріоігіісіі егкгапкі іѵаг, — аисЬ еіп тотепіапез 
Іітѵоііізеіп бег Сггізі, )ебе апбеге Орегп-Ѵог- 
зіеііипё иптоёіісіі тасіііе, іѵосіигсЬ бег батаіір 
Вігесіог Ѵагіеі зіеіі рпбііііёі рзеЬеп Ьііііе, 
баз Тііеаіег рпгііек ги зсЫіеззеп ипб еіпе зи- 
регЬе Еіппаіше еіпгиЬйззеп,—іѵепп піеііі Неп- 
гіеііе Шззеп—пиг еіпе 8іипбе ѵог Апіап? бег 
Орег егзі баги аиіріогбегі,— зісЬ епізсЫоззеп 
Ьаііе, баз ІѴарзіискги ипіегпеЬтеп,—іѵеіеііез 
зіе ѵоііепбз ги еіпег ВегиЬтіІіеіі тасіііе. АисЬ 
іііег, іѵіе зо оГі зраіег іт Ѵегіаиі ііігег Кііпзі- 
ІегіаиІЬаЬп, Ьаі іііге тизікаіізсііе ВерЬип§ іЬг 
біе роззіеп Віепзіе ріеізіеі: ігоіг бег паіііг- 
ІісЬеп роззеп Веіапрпііеіі Ьеі еіпет бегтаззеп 
ріѵаёіеп^ ІІпіегпеЬтеп, рпг кигг ѵог бег Агіе 
бег Возіпа « XIпа ѵосе росо /&» егіппегіе 
зіе зісЬ, базе зіе Ьеі МЬегет АпЬОгеп бег Орег 
Ьетегкі, іѵіе біе Регзіапі біезе іп Е-Ниг 
сотропігіе Агіе ит еіпе Тегг ЬбЬег, іп Сг-Ниг 
ги зіпрп р(Іе§іе,— іѵеісЬез уебег апбегеп 8ап- 
ргіп цпторісЬ ріѵезеп іѵаге. Мал. бепкв зісЬ 
пип біе Аиігеёипё бег іипрп Кипзііегіп, біе іп 
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она раньше замѣтила) поетъ арію написанную 
въ Е-биг на терцію выше — въ Ѳ-биг, въ 
тональности невозможной для всякой другой 
артистки. Можно себѣ представить боязнь мо¬ 
лодой пѣвицы, прежде чѣмъ она успѣла не най¬ 
ти кого нибудь кто передалъ-бы капельмейстеру 
ея просьбу исполнить арію въ первоначальной 
тональности; наконецъ первые звуки аріи 
убѣдили ее, что желаніе ея дошло по назна¬ 
ченію еще во время. Благодаря ея необы¬ 
кновенному успѣху въ этой роли, она удер¬ 
жала ее за собою и въ слѣдующій сезонъ, 
хотя по контракту роль принадлежала ис¬ 
ключительно ГІерсіани *). 

Изъ другихъ многочисленныхъ примѣровъ 
славной карьеры выдающейся артистки, можно 
упомянуть о слѣдующемъ фактѣ. Вовремя слу¬ 
чайнаго краткаго пребыванія ея въ Франкфур¬ 
тѣ на Майнѣ въ маѣ 1858 года, тамошнее 
общество Ов. Цециліи давало геиделевскую 
ораторію «Іефта». Въ день исполненія вне¬ 
запно заболѣваетъ пѣвица (г-жа Фейтъ), 
которой поручена была сопранная партія 
«Ифисъ»; исполненіе становилось невозмож¬ 
нымъ. Дирекція общества,'узнавшая о случай¬ 
номъ присутствіи г-жи Ниссенъ, пригласила ее 
помочь горю и взяться экспромтомъ за эту труд¬ 
ную партію; г-жа Ниссенъ къ общему удоволь¬ 
ствію сдѣлала это съ обычною своею готов¬ 
ностью и мастерствомъ, хотя партія была 
для нея совершенно незнакома. На другой 
день кромѣ разныхъ изъявленій удивленія 
и признательности, г-жа Ниссенъ получила 
слѣдующее письмо отъ живущаго въ Франк¬ 
фуртѣ старого Алоиса Шмита, знаменитаго 
пьяниета и композитора: «Вслѣдъ за другими 
позвольте и мпѣ принести вамъ мою теплую 
благодарность за высокое художественное на¬ 
слажденіе, доставленное мнѣ вашимъ мастер¬ 
скимъ пѣніемъ въ несравненномъ произведеніи 
Генделя. Мое удивленіе увеличилось тѣмъ 
сильнѣе, когда я узналъ, что вы пѣли безъ 
репетиціи, какъ говорится, съ листа: вы 
такъ проникли въ Генделевскій духъ! Пу¬ 
скай кто нибудь попробуетъ сдѣлать 
это! Эти строки могутъ вамъ свидѣтель¬ 
ствовать какъ я —и со мною вмѣстѣ всѣ 
знатоки искусства—благодаренъ и удивляюсь 
вамъ». Д-ръ Алоисъ Шмиттъ. 
Франкфуртъ, 16 Мая 1858 г. 

Такое же горячее письмо написала и 

*) Парижскіе журналы той эпохи, равно какъ 
«Б’Еигоре агіізіе» (5 марта 1854 г.) разсказываютъ 
это происшествіе слѣдующимъ образомъ: 

«Г-жа Ниссенъ была приглашена на большой 
балъ, куда ее должна была сопровождать одна изъ 
представительницъ высшей парижской аристокра¬ 
тіи. Вечеромъ, когда молодая дѣвушка начала уже 
одѣваться, у дверей ея квартиры раздался отчаян¬ 
ный звонокъ. Это былъ Бартель со всѣмъ отчая¬ 
ніемъ директора принужденнаго отказать полный 
театръ; долженъ былъ идти «Цирюльникъ» съ Лер- 
сіани, но знаменитая пѣвица внезапно заболѣла; 
точно также больна была и Гризи. Перемѣнить 
спектакль было невозможно. Если г-жа Ниссенъ не 
рѣшится взяться за роль (которую она никогда не 
иробовала ни съ оркестромъ ни съ Фортепьяно), 
оставалось возвратить публикѣ деньги,—крайность 

|гб1е, еііе 1е ргба бапв зоп гёрегіоігедиоідие, 
аих Іегшев би сопігаі, іі аррагііпі а Іа Рег- 

!зіапга). Поив сііегопв епсоге ип ехеіпріе бе Іа 
саггіёге Ьгіііапіе бе сеііе рапбе агіівіе: Вигапі 
ип сопгі вещие ітргоѵізе ди'еііе Ііі а Ргапс- 
/іогі 8иг Іе Меіп еп гааі 1858, Іа восіёіё 
<■(81. Сёсііе» бе сеііе ѵіііе аѵаіЬ ёіибіё Іе 
«РерМёъ бе Нопсіеі воиз Іа бігесілоп би скеГ 
б’огскевіге Меззег. Іе щиг тете ой Гоп сіеѵаіі 
ехёсиіег сеі оеиѵге, М-Ие Ѵеіііі, бе Горёга бе 

; РгапеГогІ, диі беѵаіі скапіег Іе рапб зоіо бе 
! зоргапо б'ІрНіз, ІотЬа зиЬііетепІ таіабе, се 
[ диі ѵепбаіі Гехёсиііоп ітровзіМе. Іа бігсеііоп 
бе Іа бііе зосіеіе, ауапі раг Ііазагб арргіз дне 
М-те Шззеп-Заіотап зе Ігоиѵаіі аесібепіеі- 
Іетепі а РгапеГогІ, Іа ргіа бе скапіеѵ сеііе рагііе 
зі біГГісіІе; диоіди’еііе Іиі Гйѣ ѣоіаіегаепі іпеоппи, 
еііе Іа сііаиіа, а Іа рапбе зигргізе бе ІоиГ Іе 
топбе, аѵес зоп етргеззетеііі огбіиаіге еі се 
хеіе диі пе Іиі Гаізаіі )атаіз бёГаиі бёз ди’іі 
в’арваіі бе Гагі. ЕНе гесиі, рагті ипе Гоиіе бе 
Іётоірарз б’абтігаііоп, Іа іеііге зиіѵапіе би еёіё- 
Ьге ріапізіе-сотрозііеиг, Іе І)г. Аіоуз Зсітііі: 

«Мабате. 
«-Іе ѵоиз ргіеб’арёег тез гегаегсііпепів геіібгез 

сі Іез ріиз сііаіеигеих роиг Іез рапбев уоиіззапсез 
аіТізІідцез дне ѵоіге сііапі т’а ргосигёез бапз Іе 
сІіеГ-б’сеиѵге іпеотрагаЫе бе Йеріё, бе Нап- 
сМ. Моп абтігаііоп з’езіі аесгие б’аѵапіар, 
диапб ^аі арргіз, дие ѵоив аѵег сііапіе сеііе 
рагііе б’иие тапіёге ітргоѵівее, а ііѵге- 
оиѵегі, запз аисипе гёрёііііоп ргёаІаЫе, еі 
роигіапі еп епігапі зі іоіаіетепі бапз Гезргіі би 
сотрозііеиг. 

Срп роиггаіі еп /агге аиіапі!? 

Ѵеиіііег ѵоіг бапз сев диеідиев Прев ипергеиѵе 
бе Габтігаііоп еі бе Іа гесоппаівзапее дие тоі 
еі Іоиз Іез атіз бе Гагі пои» геззепіопз роиг ѵоиз. 

Арёег, Мабате, Газзигапсе бе та Ііаиіе1 
сопзісіёгаііоп. 

Вг. Аіоуз 8сктііі. 
РгапеГогІ, Іе 16 таі 1858.» 

«Зосіеіе «81. Сёсііе» а РгапеГогІ зиг Іе Меіп. 
«Іа Вігесііоп воивірёе зепі Іе ѵіГ Ьезоіп бе 

ѵоиз гетегсіег сііаіеигеизетепі би ргёѵепапі 
етргеззетепі аѵес ІедиеІ ѵоиз ѵоиз ёіез скагре 
бе Іа рагііе б'ІрЫз бапз ип езрасе бе Іетрз 
зі ёіоппеттепі сошТ. Ѵоіге ехёсиііоп іпсошра- 
гаМе а Гаіі геззогііг бе Іа тапіёге іа ріиз ваі- 
зіззапіе ееііе рагііе аѵес Іоиі зоп скате. С’езі 
аѵес огреіі дие іа восіёіё «8і. Сёсііе»зе ѵоіі 
а тете б’іпзсгігс аих ргораттев бе зез соп- 
сегіз іе пот б’ипе агіізіе гесоппие еі абтігёе 
бериіз іопретрз сотте і’ипе без ріиз ётіпепіез, 
сі диі бе поиѵеаи а Іепи а топігег, бе іа тапіёге 

*) Без )оіп*паих рагізіепз (іи іетрз, аіпзі ^ие 
«Б* Ей горе агіізіе» Ли 5 гаагз, 1854, гасопіепі ееі 
ёѵёпетепі агіізі^ие сотте зиіі: 

«М-Пе Шззеп аѵаіі гери ипе іпѵііаііоп 5, ип^гапй 
Ьаі, ой ипе Лате Ле Типе Лез ргетіёгез іатШез Ле 
Рагіз Леѵаіі Гатепег. Ог, Іе зоіг тёте ой се Ъаі 
Леѵаіі аѵоіг Ней сі аи тотепі ой Іа зеипе б Не 
сот.теп$аіі Іез арргёіз Ле за іоііеііе, оп зоппе ѵіо- 
Іеттепі & за рогЬе. С’ёіаіі т-г Ѵагіеі^ Лапз Іе 
ЛёзогЛге Л’ип Лігесіеиг ^иі зе ѵоіі аггаейег ипе зи- 
регЬе геееііе. Еп е/Теі, оп Леѵаіі Лоппег се зоіг-ій 
Іе ВагЫег, аѵес т-те Регзіапі, еі Іа сеІёЬге сап- 
іаігіее зе ігоиѵаіі іоиі й соир іпЛізрозёе; Л’ип аиіге 
соіё, т-те (хггзі ёіаіі ё^аіетепі зоиЯгапіе: сЬап^ег 
Іе зресЬасІе Леѵепаіі Лоис ітроззіЫе; еі зі т-Пе 
Л'іззеп пе зе ЛёсіЛаіі раз й ]оиег Возіпа (Лопі еііе 
іГаѵаіі затаіз аззізіё й аисипе гёреііііоп пі аи ріапо 

ііігег Апрі Віетапб іп ііігег Шіе Гіпбеп коппіе, 
бег Шге Віііе, біе Агіе іп бег игвргип^ііекеіі 
гіекіірп Топагі апгиГапрп, беш Кареіішеівіег 
іт Огсііезіег йЬегтіЙеіп лѵоіііе, — Ьіз іііг біез 
епбіісіі ріапр ипб біе егзіеп Тбпе без Кііог- 
пеіі’з іт ОгсЬезІег зіе йЬеггеп^Іеп, бавз бегВоІе 
посіі гескігеііщ іііг Ѵегіапрп аизрГіікгі. Іп Роір 
ііігве аиввегогбепіііекеп Зиссёз іп біезег Коііе 
бигГІе зіе біезеІЬе аисіі ѵѵаЬгепб бег ГоЦепбеп 
8аівоп іп ііігст Керегіоіге ЬеЬаІІеп, оЬ^Іеісіі 
біезеІЬе сопІгасІІісЬ бег Регзіапі риогіе*). 

Ііпіег гаЫгеісііеп апбегеп Веізріеіеп айв бег 
ЙІоггеіеііеп Саггіёге біевег етіпепіеп КипвИепп 
тор Ьіег пиг поеіі Гоірпбев Расіит Ріаіх 
Гіпбеп: ІѴаѣгепб еіпев киггеп АиГепіЬаіІев іт 
Маі 1858, ѣаііе бег богіір Сасіііеп-Ѵегеіп, 
ипіег Кареіітеізіег Меззег'в Іеі1ип§', Напбеів 
Огаіогіит «ПерЫа» еіпвіибігі; ат Та§е бег 
АиіГііІшііщ егкгапкіе ріоігііеіі біе ІпІіаЪсгіп 
бег §говзеп 8оргап - 8оіо - Рагііе бег «.ІрЫ&и 
(Ргаиіеіп Ѵеіііі, ѵоп бег богіідеп Орег), лѵо- 
бигсіі біе й'апгс АиіГиІтш^ штіб^іісЬ іѵигбе. 
Біе Вігссііоп біевев Ѵегеіпв Гогбегіе Ргаи Шз- 
зеп - Заіотап аиГ біе АиіГііІтшд бигсіі біе 
ІісЬегпаііте біевев вскѵѵіегірп Рагіев ги егтб«- 
іісііеп, \ѵаз біезеІЬе,—тіі бег іііг еіршмі Ве- 
геіЬѵііііёксіІ ипб КйовІІегвсішГі — гиг Ргсибе 
Аііег, ріипрп аизіиіігіе. Тар багаиГ егіпеіі 
біезеІЬе, аивзег ѵіеіГаскеп апбегеп Ве\ѵеівеи 
бег Велѵипбегиіій, Гоірпбев 8с1ігеіЬеп ѵоп бет 
богі ІеЬепбеп Ьепііітіеп Ріапівіеп ипб Сотро- 
півіеп, бет Аіітеізіег Вг. Аіоуз Зсітііі: 
«Носііреіігіе Ргаи! Касіііга&іісіі лѵоіііеісіі Іітеіі 
Іііеіпіі теіпеп лѵагтзіеи Вапк Ьгііщеп, Гііг беи 
Іюііеп Кинзі^епизз, беи гаіг Іііг теізіегііайег 
(Іевапё іп бет ипѵегёІеісЫісііеп Меівіепѵегко 
«РерІьЬа» §е\ѵаіігІ. Меіие Везѵппбегиіій іві ипб 
\ѵаг ит во аів іек когіе, бавв Зіе піекі 
еіптаі еіпс Ргоке баѵоп тіізетаскі каЬеп, воп- 
бегп,— \ѵіе тар ва§1,— біе Рагііе ѵот Віаііе 
рвип^еп какеп, ітб боек во векг іп сіеп Нап- 
с/еГвскеп беіві еіпрбптрп зіпб. Віез зоП 
Ікпеп еіптаі Еіпе пасіыпасііеп! \Ѵіе ісіі 
біев акег, — ипб тіі шіг аііе Кипвікеппег, — 
бапккаг ипб Ъеіѵипбегпб аиГрГавІ каЬе, тори 
ІІтеп біеве рааг Ееііеп Ьеѵгеізеп. Міі бег роввіеп 
Ѵегеіігиіщ Ып іек, ипб геіекпе Ікг §апг егрѣепег 
РгапкГигІ, Маі, 1858. Рг. Аіоуз Зсітііі. 

Вег «Сасіііеп-Ѵегеіп» іп РгапкГигІ а/М: «Вег 
сг^екепві ипіеггеіекпеіе Аивзскизз Гіікіі віеіі 
рбгипрп, Ікпеп Гиг біе Ггеипбііске Вегеіі- 
уѵі11і§кеіІ, тіі тсеккег 8іе іп бет )ип^зІ віаЙ- 
рГипбепеп Сопсегіе бев Ѵегеіпв біе Рагікіе бег 
Іріііз іп бег іікеггавскепбеп Кйгге ги йЬегпектеп 
біе віііе Ііаііеп, веіпеп тгтвіеп Вапк аивги- 
зргескеп. Віе §1еіске Апегкеппигщ рѣіікгі бег 

#) Віе Леггеііі^еп Рагізег 2еіі;ііп^еп, зоѵѵіе 
«Б’Еигоре агНзіе» ѵот 5. Міігг, 1854, еггіііііеп 
Ліезез тизікаіізсііе Егеідѣізз, \ѵіе Гоі^гѣ : 

«Ргаиіеіп ІЯіззгп Ъаііе еіпе ЕіпІаЛип^ ги еіпет 
^гоззеп Ваіі егЬаНеп, \ѵо1ііп еіпе Бате пив еіпег 
Лег егзіеп Рагізег РатіНеп зіе Ье^іеііеп ѵѵоІНе. 
Ат АЬепЛе, ѵѵо Лег Ваіі зіаиБпЛеп эоШе, ^егаЛе 
аіз Лаз зип^е МаЛсЬеп тіі Леа ѴоѵЬ.егеііип§еп ги 
ііігег ТоіІеПе ЬезсІіаГН^І: ѵѵаг, ^ѵігЛ ип^езШаг ап 
іЬгег Тіійге ^екііп^еи. Негг Ѵагіеі^ іп Лег АиГге- 

еіпез Тііеаісг-Вігекіогз^ Лег ОеіаЬг ІаиН, еіпе 
зіірегЬе ЕіппаНте ги ѵегііегеп, зійггі; іпз 2.іттег: 
Лег «ВагЬіег ѵоп Зеѵіііа» \ѵаг ги ^епет АЬепЛ 
аппопсігі; Ліе‘Регзга?іг, ѵѵеіейе Ліе Рагііе Лег Возіпа 
зіпдеп зоІПе, ѵѵаг рібігіісіг егкгапкі;; Ліе Ѳгізі ѵѵаг 
дІеісЫаіІз ипраззіісіі, зо Лазз аисЬ зеЛе апЛеге Орег 
иптб^іісіі ѵѵигЛе; ѵѵепп Ргііиіеіп Ліззеп зісЬ пісЫі 



IV 

дирекція общества Св.Цециліи. «Общество 
Св Цециліи,—говоритъ между прочимъ это 
письмо,—съ гордостью ставитъ въ своихъ 
программахъ имя артистки, давно пользую¬ 
щейся громкимъ именемъ, и доказавшей еще 
разъ, что ея блестящія дѣла посвящены тре¬ 
бованіямъ истиннаго искусства, ради любви 
къ которому она всегда готова приносить 
личныя жертвы». 

«Соблаговолите, сударыня, принять выра¬ 
женіе нашей благодарности и особеннаго по¬ 
чтенія». 

Послѣ этого короткаго отступленія отъ 
хронологической послѣдовательности нашего 
отчета, вернемся въ Парижъ, принимаясь 
за разсказъ событій, начиная съ 1844 года. 
Горячему стремленію г-жи Ниссенъ къ 

дальнѣйшему художественному развитію и 
возможно скорѣйшему расширенію ея репер¬ 
туара были положепы тутъ слишкомъ узкія 
границы, такъ какъ ни Персіани, ни Гризи 
не были склонны уступать своихъ ролей. По¬ 
этому г-жа Ниссенъ рѣшилась оставить свое 
мѣсто въ парижской итальянской оперѣ, колы¬ 
бели ея славы. Тогда еще никакая шведская 
пѣвица не выступала заграницей; г-жа Нис¬ 
сенъ была первою, принесшею честь своему 
отечеству, получившей имя „шведскаго со¬ 
ловья",—прозвище, которое позже разнесли 
по свѣту Жен пи Линдъ и Нильсонъ. 

Весною 1845 года мы находимъ ее въ 
Миланѣ Но едва она прибыла туда, какъ 
ангажешятъ призвалъ ее въ Петербургъ, 
гдѣ она имѣла необыкновенные успѣхи ря¬ 
домъ съ Альбони, Віардо, Рубиии, Маріо, 
Тамбурина, Лаблашемъ и Конкони. Вер¬ 
нувшись въ Италію, гдѣ Россини (жив¬ 
шій тогда въ Болоньѣ) живо интересовался 
ею, какъ прежде Доницетти въ Парижѣ, 
она пѣла въ продолженіи трехъ лѣтъ въ 
Болоньѣ, Миланѣ, Мантуѣ, Генуѣ, Ливор¬ 
но, Флоренціи и Римѣ главныя роли въ 
операхъ: «Норма», «Соннамбулла», «Ліо¬ 
нія», «Эрнани», «Атилла», «Два Фоска- 
ри», «Ломбардцы», «Паризияа» и т. д. 
Вездѣ ожидали ее тріумфы, особливо же во 
Флоренціи и въ театрѣ Апполо въ Римѣ. 
Она была ангажирована въ Феррару въ 
началѣ 1848 года, когда вспыхнувшая ре¬ 
волюція принудила ее покинуть этотъ го¬ 
родъ послѣ нѣсколькихъ спектаклей. Анга¬ 
жементъ призвалъ ее въ Лондонъ, гдѣ она 
выступила въ Ковентгарденскомъ театрѣ, 
въ роляхъ «Нормы» и «Лючіи», спѣ¬ 
тыхъ ею па англійскомъ языкѣ; затѣмъ 

на которую директора рѣшаются съ трудомъ. Пе¬ 
редъ такимъ-несчастьемъ, артистка, у которой сердце 
равнялось таланту, не колебалась долго. Бѣлое 
бальное платье, безъ всякихъ украшеній, роза въ 
волосахъ — составили костюмъ Розины. Карета, 
долженствовавшая вести ее на балъ, получила при¬ 
казаніе ѣхать въ театръ, гдѣ публика уже собра¬ 
лась массою наслаждаться пѣніемъ Персіани, своей 
балованной любимицы. Не было времени, чтобы 
выпустить аФиши и заявить публикѣ о замѣнѣ. 
Остальное извѣстно. 

Іа ріиз раіспіе, ди’еііе езі (ощоигз ргёіе а іаіге! ипиЬегЕгеЙІісЬеп БигскСикпшд, лѵеІсЬег е$ Ье- 
без засгііісез регзовпеіз а зоп аюоиг бе Гагі. | зеЫебеп лѵаг, беп даигеп 2аиЬег шіб Кеіг без 

Адгёег, Мабаше, Гехргеззіоп іоиіе гезресіиеизе | ііЬепнпшпепеп Рагіз іи ѵоііеибеізіег ІѴеізе гиг 
бе поіге дгаіііибе запз Ьогпез». ібеііипд ги Ьгііщеп. Бег СасНіеп- Ѵегеіп баг! 

Аргез сеііе соитіе бідгеззіоп, поиз геіоипюпз шіі Зіоіх беп Кашей еіпег Кипзііеііп іп зеіпе 
бе поиѵеаи а Рагіз, ой поиз гергепопз 1е Ш Сопсегі-Ргодгатте еіоігадеп, лѵеісііе аІзМеізіегіи 
бе поіге гёсіі, а рагііг бе Гаппёе 1844. Ісі, без (Іезапдез кеіі .Іаіігеп Ьекаппі инб Ьелѵипбегі, 
без Ьогпез ігор ёігоііез Гигепі серепбапі тізез аи бигсіі біе ТЬаі аиГз Екіаіапіезіе Ьелѵіезеп каі, 
бёзіг агбепі б'Непгіеііе N188671 б'аѵапсег еі I базз Шг егМдгеіскез ІѴігкеп пиг бег Еіігбегипд 
б’аіщгаепіег ріиз гарібешепізоп гёрегіоіге; саг, і бег лѵаЬгеп Кипзі деіѵібтеі ізі, ипб бег ІаеЬе 
пі Іа Огізі, пі Іа Регзіапі пе ѵоиіаіепі Іиі! ги біезег аиеіі регзбпіісііе Оріег ги Ьгіпдеп хіеіз 
себе-г Іеигз рагііез; еііе гезоіиі аіогз бе і}иіііег! ігеипбіісіі Ьегеіі ізі. Оепекшідеп 8іе, деекгіезіе 
за розіііоп ві Ьопогёе а Ѵорёга ііаііеп сіе I Егаи, беп Аизбгиек ипзгех Баикех инб ипхгег 
Рагіз, 1е Ьегсеаи бе ха діоіге. ! ѵоггидііекзіеп Носіиіекіипд». 
Непгіеііе Итеп Іиі Іа ргетіегс сап-1 Касіиіеш \ѵіг бигсіі біехе кигге Лкзсіпѵеііішд 

Іаігісе зиёсіоізе ери рагиі хиг ипе зсёпе; еілѵа» аих бег скпшоіодізекеіі Огбттд ипзегез 
ёігапдёге. еі циі ііі коппеиг а ха раігіе; се п’езі; Вегіскіех дегіззеп \ѵогбеи,— кекгеп лѵіг іѵіебег 
Чае ріиз іагсі чие Ьеппу ЫпсІА Кгізііпа ; паск Рагіз гигйск, іпбет \ѵіг беп Епбеп иихсгег 
N118011 Іа хиіѵігепі еі рогіёгепі соште еііс бгшз | ЕггаЫшщ ѵот Лаііге 1844 іѵіебег аиГпектсп: 
1е топбе Іа гёриіаііоп без гоззідпоіз зиёйоіз. | 1>ос1і ііігет Ііеіххеи Іігапде паск лѵеііегег кііпхі- 

Коиз геігоиѵопз Непгіеііе Жззеп а МПап \ іегізсііег АизЫЫипд ипй шодііекзі хсіш.біег Егщеі- 
аи рппіетрз бе 1845. Маіз, а зоп аггіѵёе бапз! щпш«г р1гез Нерегіоитх, хѵагеп кіег бештск ги 
сеііе тіИе, еііе іиі епдадёе а Горёга ііаііеи бе I <м,ке Зскгапкеп дезеіхі, іпбет біе (МЫ іѵіе біе 
8і. РеіегзЬоигд ой еііе.еиі без ігіотркез Ьгіі- і регзіапі ксіпс бег Пиши гидезадіеп Рагііси 
Іаиіз а соіё бе ГАІЬопі, бе Іа Ѵгапіоі, бе акгиігеіеп депеіді \ѵагеп, ипб хо епіхскіозх зіек 
КиЫпі, бе Маг іо, бе ТатЪигіпі, бе Ад- Непгіеііе Жззеп, ікге екгеиѵоііе 8іс11шід ап 
Ыасііе еі бе Ііопсопі. Кеіоіігпёе еп Ііаііе, I ^ехРитп- ііаііепіхскеіі Орег, бег Шеде ікгех 
1І088ІПІ, (ріі какііаіі аіогз Воіодпе, з'іпіегезза ] Киішіез, ги ѵегкізхеп. Башаіх шаг писк кеіпе 
ѵіѵетспі а еііе, соитіе ВомгеШ Гаѵаіі Гаіі; 8,Іпсесіізсііе Запиши іт Лизіапбс аііГдеігоІеіі. 
аирагаѵапі а Рагіз. Еііе скапіа таіпіепапі,. ипс1 Непгіеііе Жззеп лѵаг зотіі (Не егзіе 
репбапі 1е соигх бе ігоіх апх, бапх іех ѵШез бе Зсіпѵесііп, біе ікгет Ѵаіегіашіе <1іе япіххіе 
Воіодпе, МПап, Мапіоие, Ѳёпез, Ыѵопгпе, кЬге таскіе, іѵеіеке. беи ПиГ бег зсіпѵпіізскеп 
РІогепсе еі Ноте, Іех гоіез ргіпсіраих без орёгах НасМідаІІеп Ье.дг ііи/Ігіе, шіб. лѵіс — 
Нотис, Іа ЗоппатЫс, Ьисіе, Егпат, зраіе'г—Ьеппу Ьііиі тШігізііш НПзои. 
АіШа, I сіие Розсагі, I ЬотЬапк, Рагі- йепхеІЬеп бигек біе ІѴеІІ ѵегкгеііеіе. 
зта, еі ачігез. Рагіоиі еііе сёіёкга без ігіотркез, 
зигіоиі а РІогепсе, сотте аи ікёаіге б'АроИоп 
а Роте репбапі Іе дгаті сагшѵаі. 

Ьа гёѵоіиііоп 1а Тогда а риШег Реггаге аргез 
(ріеііріез гергёзепіаііопз. 

1т Егіііуакг 1845 іішіеп лѵіг хіс. іи Маі- 
ІапсІ\ боек, каши кіег аидскоттеи, гиі’і хіе 
сіи ііЬегаих ѵогікеіІкаГіех Епдадетепі аи біе 
Каіхегііске ііаіісіііхскс Орег паск 81. Рсіеі'з- 
Ьигд, лѵо зіе пекеп бег АІЬопі шіб ѴіагіМ, 

1Тп епдадетепі аѵапіадеих Гарреіа аіогз пекеп ВиЫпі, ЗІагіо, ТатЬпппі, ЬаЫаеке 
а Ропсігез, аи ікёйіге бе Соѵеігідагсіеп, ипб Ііопсопі аиххегопІепШеке, Егійіде егпшд. 
ой еііе еиі без дгапбх хиссёз сотте Ногти Кае,к ІіаНеп гигйскдекекгі, лѵо Ііоззіпі (ба- 
еі сотте Ьисіе, ри’еііе скапіа еп апдіаіз; таіх іп Воіодпа) — \ѵіе, іііікег Вои'исііі іп 
епхиііе еііе епігергіі ипе іоигпёе бе сопеегіх Рагіз — хіек Іеккаі'і іиг хіе іпіегеххігіе. хайд 
еп АпдЫегге, еп Рсоззе еі еп Ігіипсіе, [ зіе лѵакгепб бгеі бакгеп іп Воіодпа, Маі/анс/, 
еі ріиз іагб, — еп геіоигпапі еп Зісёсіе, — Мапіи-а, Оепиа, Ыѵото. Ріо те: ипб Лот 
еііе скапіа а НатЬоигд Іа Ьисіе еп аііе- біе Наирігоііеп іп сіеп Орет: Хоппа, 8ои- 
тапй. Оп Гассеиеіііі аѵес иіі ѵіГ спіішизіазте патЬиІа, Ьиеіа, Егпані, Аііііа, I. сіас 
еп 8иЫе еі епНоі-ѵёде, оіі еііе ііі ип ѵоуаде Розсагі, I ЬотЬагйі, Рагізіиа, и. х. щ. 
агіізіщие. ЕскегаП іёіегіе хіе біе дпіххіеп Тгіишрке, дан/, 

Ь’кіѵег бе 1849—50, еііе скапіа а ргехфіе Ьезопбегх іп Ріогепг ипб лѵакгеші (Іех дгпххеи 
іоих Іех сопсегіз би «ѲеюатІІіанз» бе Ьеіргід, Сапіеѵаіх іт Ткеаіег• АроІІо іп Нот. Ре.г- 
ой еііе ехсііа ипе ѵіѵе аііепііоп раг Іа Ьгаѵоигс | гага, лѵо хіе гиіеігі епдадігі лѵаг, іпиххіе хіе. 
іоиіе рагіісиііёге чи’сііе теііаіі бапх Іе скапі без I_ 
аігх ііаііепз, еі зигіоиі, раг зон ехёсиіит покіе | 
еі тадізігаіе без аігз с/аз.щиез без ёроіріез I 
гесиіёез, аіпзі (ріе раг без готапсез зиссіоізез | 

пі & ГогсЬевіге), іі по геаіаН ріиз Г]п’а гешіге Гаг- 
ехігётНё аіадиеііе оп соп^оіі ері'ии ііігесіеиг 

ее гевідпе (ІіГПсііетепѣ. Беѵапі; ипе ѣііііе іпГоИіте, 
ГаПівЬе сЬег ^иі Іе соеиг ёЬаіі а Іа Ьаніеиг <1и іаіепі, 
пе. роиѵаН Ьёзііег 1оп^“ѣет]>я. Бпе гоЬо ЫапсЬе,— 
Іа зітріе іоіІеНе сіе Ьаі, аіпзі Г|іі’игіе гояе сіапѳ Іе | 
сЬеѵеІиге йе Іа ^еппе агЬізіе, (іеѵаіепѣ зегѵіг сотте 
соаіите ёе Иозіпа еі Іа ѵоііиге циі йёѵаН Іа соп- 
йиіге аи Ъаі, ге^іи Іа сопэірдіе, (іе Іа тепег ап 
Міеаіге-ііаііеп, ои Іе риЪІіс з’ёіаіі; гаазетЫё еп 
Гоиіе рои г арріаийіг Іа Регзіапі, зоп епіапЬ-^аіёе; 
Я п’у аѵаіі сіопс раз <іс Ьетрз, пі роиг Ыге сіев 
аппопсев, пі роиг Гаіге аѵегііг Іе риЬІіс. Оп 8йЦ 
Іе гевЬе. 

спСзсЫіеззеп \ѵоШи, <1іе Рагііе (Іег Лозіпа ги Шп*г- 
пеіітеп (ѵоп сіег віе піетяі.ч лѵгчіег еіпег ОІаѵіі'г- 
РгоЬг-, ішсЬ еіисг ПпіЬезІ-ег-РгоЬе ЬеіцеичіІтС 
ЫісЬе пісЬГя атіегез ііЬгііг? а Ія ап <1 а г Казне ііпн 
<ЛеЫ гтчіек ги усЬеп, — пт* пісііь еЬеп нсЬг аи^с- 
пеііте АІГсптііѵе Гиг еіпсн 1 ііг<»і<Ьиг, <1<*г 1»спмі8 
еіпс ѵогГгсШісЬе КіішаЬте сіпцч'заскі, Хас.Іі Іап^еш 
ИеЬетнІеп епенсЫпкн ѳісіі кшііісіі сііе^ііпце КйинГ- 
Ь'гіп, Ьеі (Іег ііан Пег/, иші (Іан (іеШЫ ЖеЫ (ііе 
ОЬегЬатІ ЬеЬіеН,еп, (Іан \ѴаценІііск ги иЬепи*итсп; 
(Іан ѵѵеіняе еіиГасІіе ВаІІкЬтІ иші еіпс Пояс іт Нииг 
с1(ѣ ^ипцеп Міісісііепв, тпвніеп 3«ігі аін Сонііітс сіег 
Ііоніпа (Ііепеп, иші (Іег КиІнсІісг, \ѵеісЬсг иіснеІЬе 
гит Баіі і'аЬгсп зоНіс, егЫеІі ВеГеЫ, яіе ніаП (Іезвси 
гиг ііаііепізскеп Орег ш іаіігеп, \ѵо (Іаз РиЫікит 
Ьегсіія табяепЬаП ѵегзаттеИ; ѵѵаг, ит яеішмі 
Ііп^, еііе Регзіапі, ги прріаисіігсп; ея ѵѵаг нипасіі 
ипто^НсЬ зодѵоЫ дан РиЬІікит ііаѵоп ги ЬепасЬ- 
гісЫіідеп, аія ішсЬ ѵіеі ѵ/епі^ег, Атнтсеи дгискеи 
гп іазьеп. — І)ав ОеЬгі^е іні ЬекаппК 



У 

она предприняла большое концертное путеше¬ 

ствіе черезъ Англію, Шотландію и Ирландію. 
Возвращаясь на родину въ Швецію, она пѣла 
въ Гамбургѣ «Лючію» на нѣмецкомъ языкѣ. 
Въ Швеціи и Норвегіи, гдѣ она совершила 
артистическую поѣздку, ее принимали съэнту- 

зіазмомъ. Зимою 1849—50 гг. она пѣла но- , 

чти во всѣхъ концертахъ белѵавбЬаиз’а въ 
Лейпцигѣ, гдѣ произвела сильное впечат¬ 

лѣніе не только бравуроп, съ которой ис¬ 
полняла итальянскія аріи, но и благород¬ 

ною, поэтическою передачей шведскихъ и 
нѣмецкихъ романсовъ, равно и классиче¬ 

скихъ сочиненій. (Въ 1853 году она снова 
пѣла въ 12 концертахъ 6е\ѵапбЬаиз’а). 

Съ такимъ же успѣхомъ пѣла она въ другихъ 
столицахъ Германіи, которыя она посѣтила 
йотомъ. Ел появленіе въ Берлинѣ какъ разъ 
совпало съ тѣмъ временемъ, когда музыкальный 
міръ прусской столицы былъ подъ внечатлѣ 
ніемъ пѣнія Женни Линдъ, только что уѣхав¬ 

шей изъ Берлина. Сезонъ уже кончился, весна 
была на дворѣ, и г-жа Ниссенъ могла вы¬ 

ступить тамъ только въ концертахъ, но 
тѣмъ не менѣе ея успѣхъ былъ громаденъ 
и вся безъ исключенія художественная кри¬ 

тика Берлина, съ Релыптабомъ во главѣ, 
чествовала ее, какъ равносильную соперни¬ 

цу ея землячки, Липдъ. Эрнстъ Коссакъ 
закончилъ одну изъ своихъ статей слѣдую¬ 

щими словами: «если ужь дали Женпи 
Линдъ титулъ шведскаго соловья, то мы 
должны потребовать безусловно, чтобы наз¬ 

вали Генріэтту Ниссенъ шведскимъ жаво¬ 
ронкомъ» . 

Праздновавшееся въ Гагѣ торжество об¬ 

рученія наслѣднаго шведскаго принца съ 
голландскою принцессою, призвало въ сто¬ 

лицу Голландіи и г-жу Ниссенъ, которая 
всюду—при дворѣ, въ Гагѣ, Амстердамѣ и 
Роттердамѣ—встрѣтила обычный огромный 
успѣхъ. 

10 Сентября 1850 года г-жа Ниссенъ 
вышла замужъ за датскаго композитора, 
Зигфрида-Саломанъ и съ тѣхъ поръ пѣла 
подъ именемъ Ниссенъ-Саломанъ. Вмѣстѣ 
съ мужемъ она предприняла большія арти¬ 

стическія путешествія по Швеціи, Финлян¬ 

діи, Россіи, и побывала даже въ Констан¬ 

тинополѣ. Въ 1853 году мы находимъ ху¬ 

дожественную чету въ Парижѣ, гдѣ г-жа 
Ниссенъ пѣла въ концертахъ консерваторіи 
и въ концертахъ, йодъ уцравленіемъ Сегс- 
ра (въ залѣ Св. Цециліи), обративши на 
себя особенное вниманіе своимъ исполне¬ 

ніемъ классической музыки. Приглашеніе 
тогдашняго директора брюссельской консер¬ 

ваторіи, знаменитаго Фстиса, привело ее въ 
Брюссель, гдѣ она выступила въ концертахъ 
этого учрежденія. Здѣсь ею получева была 
телеграмма изъ Петербурга съ предложе¬ 

ніемъ занять мѣсто профессора пѣнія въ 
консерваторіи, только что открываемой тогда 
А.Рубинштейномъ,подъ августѣйшимъ покро- 

еі аПетапАез. Еп 185В, еііе сЬапіа сіе пои- 
ѵеаи а 12 сопсегіз (Іи тёте ’«ОешапАкаиз». 

Еііе х'ізііа епзиііе Іа ріирагі Вез сарііаіез <1е 
ГАІІетадпе, еі рагіоиі зон аррагШоп іиі сои- 
гоппёе сіе зиссёз іттепзез. А Вегііп, еііе аггіѵа 
сріеЦиез щигз аргез 1е сіерагб бе Зеппу Ыпсі. 
Іа заізоп ёіапі' бё|а ігор аѵапсёе, Непгіеііе 
Шззеп не риі з’у Гаіге кпіеікіге ^ие б а из 
без сопсегіз; Іа егііщие тизісаіе, зі зеѵёге бе 
Вегііп, ВеІІзіиЪ еп іёіе, Іа ріаса іттёбіаіе- 
тепі а сйіё бе Зеппу Ыпсі. — Егпзі Коззак 
іегшіиаіі а ееі ё§агб ип бе зез агіісіез бе Іа 
тапіёге зиіѵапіе: «Риізр’оп а бещ бізрозё 
б’аѵапсе би Икс бе *гоззідпоІ зиёйоіз» еп 
1е боипапі а Зеппу Ыпсі,— поиз беѵопз іп- 
зізіег виг се ци' Непгіеііе Шіззеп воіі поттсе 
іпбізсиіаЫетепі «Гаіоиііе зиёАоізе». А Гое- 
аезіоп би тагище би ргіпсе-гоуаі бе Зиёбе еі 
бе Еогѵё^е аѵес тіе ргіпееззе Іюііапбаізе, Неп¬ 
гіеііе Шззеп іиі арреіёе еп НоИапйе, ой еііе 
ехсііа 1е ріиз ѵіГ ёпіЬоизіазте а Іа Нале, а 
АтзіегАат еі а Воііегсіат, аиззі Ыеп ци’а 
Іа соиг. 

Ье 10 зеріетЬге 1850, Непгіеііе Шззеп 
ёроиза- 1е сотрозііеиг сіапоіз Зіед/сісі Заіо¬ 
тап. Бериіз Іогз, еііе сЬапіа зоиз 1е пот бе 
Непгіеііе Шіззеп-Заіотап, еі епкергіі, аѵес 
зоп тагі, бе §гапбз ѵоуа^ез агіізбщиез еи Зикіе, 
еп Еіпіапйе, еп Виззіе еі тёте іици’а 
Сопзіапііпоріе. Еп 1853, поиз геігоиѵопз Іез 
беих агіізіез й Рагіз, ой Непгіеііе Шіззеп- 
Заіотап зе ііі епіепбге бапз Іез сопсегіз сіи 
Сопзегѵаіоіге, сотте аиззі бапз Іез сопсегіз 
зутрЬопЦиез, бігі§ёз раг ЗедЫгз а Іа заііе бе 
Заіпіе-Сесііе, ой зигіоиі зоп ехёсиііоп бе Іа 
тизщие сіаззщие Іиі ѵаіиі бе ѵіі'з арріаибіз- 
зетепіз. ІІпе іпѵііаііоп би бігесіеиг би Сопзег- 
ѵаіоіге бе Вгихеііез, М. Еёііз. Іа сопбиізіі 
епзиііе бапз ееііе ѵіііе, ой еііе сЬапіа ё&аіетепі 
аих сопсегіз сіи Сопзегѵаіоіге. 

Се Іиі а ееііе ёроеріе срГоп Іиі оіігіі, раг іё- 
Іё^гатте, 1е розіе бе рго/'еззеиг сіе скапі аи 
Сопзегѵаіоіге й Зі. РёіегзЪоигд, сгёе еі 
бігщё раг Апіоіпе ВиЫпзісіп, зоиз Іа рго- 
іесііоп зрёсіаіе бе Іа поЫе Огапбе - БисЪеззе 
Нёіёпе Раюіогѵпа. 
Бё^а еп 1860, поиз у ігоиѵопз Нетгеііе 
Шззеп-Заіотап еп ріеіпе асііѵііё. Еііе гетрііі 
ееііе поиѵеііе ѵосаііоп аѵес ип гёіе іпіаіі§аЫе, 
еі 1е потке бе зез ёіёѵез біззётіпёез зиг 1а ѵазіе 
ёіепбие бе Гетріге гиззе, сотте аШеигз, зиі- 
ііга а іоигпіг Іа ргеиѵе бе ееііе ^гапбіозе асііѵііё. 
Оп реиі біге ци’еііе у а сгёе ипе ёсоіе бапз 
1е ѵгаі зепз бе се іегте, еі ^и’е11е з’езі ёгі§ё 
раг Іа й еііе-тёше 1е ріиз Ьеаи еі 1е ріиз іп- 
безкисііЫе без топитепіз. 

Тоиіез Іез регзоппез еріі сЬапіепі Ьіеп а Зі. 
РеіегзЪоигд, соште бапз Ггпіёгіеиг бе Іа 
Виззіе, зопі ехсіизіѵетепі зез ёіёѵез. Ію таперіе 
бе ріасе пе поиз регтеі бе поттег ^ие Іез ргі- 
шабоппазІез ріиз гётагциаЫез чиі зопі зогііезбе 
зез таіпз: ЗозёрЫпе сіе Везгкё, аи &гапб 
орёга бе Рагіз, Аппа сіе Веіосса а Еоп- 
сігез, тезбетоізеііев Маскюііг еі ВЫ о й 
Нег-Ма)езІу’з Шейке а Вопсігез, еі й ееіиі 
бе Шею Тогк; й ГОрёга Ітрёгіаі гиззе а 
Зі. РеіегзЪоигд-. М-тез ВааЪ,Еатоюзку, 
Реюіігку, Кгоиііко^', Катепзку, Са- 
Іазск, Віізскоигіп. Рагтііез ёіёѵез потЬгеизез 
ди’еііе а іогтёез бапз Іа Ьаиіе агізіосгаііе, поиз 

?1еіс1і Апіаіщз бег Заізоп 1848, пасѣ пиг ш- 
пі§;еп Ѵогзіе11ип§еп, бег аиз^еЬгосЬепеп Кеѵоіи- 
ііоп \ѵе§еп, рІбЫісЬ ѵегіаззеп. беігі гіеГ зіе еіп 
зеЬг ѵогіЬеіІЬаііез Епрартепі пасіі ЕопАоп, 
\ѵо зіе тіі бет цгоззіеп ЕгГо1§ іт СоѵепідигАеп- 
Тііеаіег біеШогта ипб Висіа іп епдІгзсЬег 
Зргасііе зап^, ипб еіпе ^гоззе Сопсегііоигпёе бигсіі 
ЕпдІапА, ЗскоііІапАипб Ігіапсі ипіегпаііт. 
АиГ бег Бигсіігеізе пасѣ ііігет Ѵаіегіапбе зап§ 
зіе іп НатЬигд біе Еисіа іп сіеиізскег 
ЗргасЬе. Ааіігепб еіпег пЬегтаІі^еп Сопсегкеізе 
бигсѣ Шопѵедсп ипб Зскшсіеп, ѵѵигбеп іііге 
Киіізі1еізІип§:еп йѣегаіі тіі бет йгоззіеп ЕпШи- 
зіазтиз аиГ^епоттеп. Іт ІѴіпіег 1849—50 
запё зіе іп Газі заттііісііеп СеюапАкаиз-Соп- 
сегіеп іп Ееіргід, чѵо зіе пеЬеп бег етіпепіеп 
Вгаѵоиг, тіі бег зіе ііаііепізске Орегп-Агіеп 
ѵогіги§, посіі &аіі2 Ьезопбегз бигсіі беп ебіеи 
іппі§;еп Ѵогігай зскюеАізскег ипб сіеиізскег 
Віесіег ипб сіаззізскег Сотрозіііопсп ІгиЬегег 
.Іаѣгііипбегіе, АиГзеѣеп тасіііе. (1853 зап§ зіе 
посіітаіз іи 12 біезег Сопсегіе іп Беіргіе)- 
БагаиІ заіщ зіе тіі бетзеІЬеп ЕгГо1§ іп беп 
йЬгщеп Наирізіабіеп ВеиізсШамІз; Пит, АпкипГі 
іп Вегііп ііеі ёегабе іп біе 2еіі, лѵо біе Ми- 
зік\ѵе1і бег ргеиззізскеп Наирізіабі, пасѣ бег пиг 
\ѵепі§е Та§е ѵогііег зіаііёеіипбепеп АЬгеізе .Тепті 
Ыпсі'& посіі іп ёгбззіег АиОт^ип^ \ѵаг; без Ьегеііз 
ги зеііг ѵог§егііскіеп Ргйііііпёз \ѵе§еп, коппіе 
Непгіеііе Шззеп Ьіег пиг іп Сопсегіеп аиГ- 
кеіеп, аѣег іііг Зиссёз \ѵаг епош, ипб біеёе- 
затпііе Кипзікгііік, ВеПзіаЪ ап бег Зрііге, 
Іеіегіе зіе аіз біе еЬспЬигіі^е БеЬепЬиЫегіп ііігег 
Ьапбзтііппіп Зеппу Егпсі. Егпзі Коззак 
зсЫозз еіпеп зеіпег Агіікеі тіі бег РЬгазе: «Наі 
тап Ьегеііз ап Зеппу Еіпсі беп Тііеі «зскгѵе- 
Аізске ШасЫідаІЬ) ѵег&еЬеп, зо тйззеп \ѵіг 
ипЬебіп§і ШагаиР Ьезіеііеп Непгіеііе Шіззеп 
біе «зскіѵегМзг.ке Еегске» ги пеппеп». Біе 
ѴегтаЫип§зГеіег1іс1ікеііеп іт Наад без бата- 
1і§еп Кгопргіпгеп ѵоп Зсіпѵебеп тіі еіпег Ьоі- 
ІапбізсЬеп Ргіпгеззіп, гіеіеп зіе іеігі богіЬіп, \ѵо 
зіе, аиззег Ъеі Ноіе, іт Наад, Атзіегсіапі 
ипб Воііегсіат беп §гбззіеп Епіііизіазтиз ег- 
ге^іе. Ат 10 ЗеріетЬег 1850 ѵегтаЫіе Неп¬ 
гіеііе Шіззеп зісЬ тіі бет бапізсЬеп Сотро- 
пізіеп Зіед-ргіей Заіотап, зап§ ѵоп пип ап 
ипіег бет Батеп Непгіеііе Шіззеп-Заіотап, 
ипб ипіегпаЬт іт Ѵегеіпе тіі ііігет Оаіізп 
^гоззе Кипзкеізеп бигсЬ Зскюесіеп, Еіппіаті 
ипб ВиззІапА, зеІЬзі Ыз Сопзіапііпореі. 
1853 Гіпбеп хѵіг баз Кііпзііеграаг лѵіебег іп 
Рагіз, \ѵо Нетгеііе Шіззеп - Заіотап іп 
беп Сопзегѵаіоіге - Сопсегіеп, зо\ѵіе іп беп 
ѵоп ЗедЫгз бігщігіеп ОгсЬезіег-Сопсегіеп іт 
Зааіе «Зі. Сёсііе», §апг Ьезопбегз бигсЬ беп. 
Ѵогігаё сіаззізскег Мизік АпізеЬеп тасіііе. Еіпе 
Еіп1абип§ без батаіі&еп Вгйззеіег Сопзегѵа- 
іоіге-Бігесіогз Еёііз іиЬгіе зіе ]еігі богіЬіп, \ѵо 
зіе ^ІеісЫаІІз іп беп Сопзсгѵаіоіге-Соътіеп. 
аиікаі, аіз зіе бигсЬ еіп ТеІе§гашт аиз Зі. 
РеіегзЪигд біе еЬгепѵоІІе АиІГогбегип§ егіііеіі, 
біе Зіеііе аіз безапёзргоіеззогіп ап бет батаіз іт 
ЕпізіеЬеп Ье&гііТепеп, зріііег ѵоп Аиіоп КиЪіпзіеіп 
§еёпіпбеіеп ипб §е1еііеіеп, ипіег бег ЬоЬеп Рго- 
іесііоп бег ебіеп вгоззйігзііп Неіепе Раюіотга 
ѵоп Виззіапсі зіеЬепбеп Сопзегѵаіогіит ги 
иЬегпеЬтеп. Іт бапиаг 1860 ііпбеп хѵіг зіе 
богі Ьегеііз іп ѵоііег ТЬаіі§кеіі. Міі газііозет, 
ніе егкаііепбет Еііег егГйШе зіе пип біезеп веиеп 



вительствомъ Великой Княгини Елены Павлов-' 
нн. Въ Январѣ 1860 г. мы находилъ ее тамъ 
въ полпой дѣятельности, въ кубичныхъ кур¬ 
сахъ пѣнія, предшествовавшихъ открытію 
консерваторіи (въ 1862 году). Съ неутоми¬ 

мою, никогда не остывающею ревностью испол¬ 
няла она свои новыя обязанности; какъ мно¬ 

гаго умѣла она достигнуть показываетъ 
маеса образованныхъ ею ученицъ, разсѣян¬ 
ныхъ по Россіи. Г-жа Нжссенъ-Салоианъ 
образовала въ Россіи школу, въ полномъ 
значеніи этого слова, воздвигши себѣ та¬ 
кимъ образом"- на всегда прекраснѣйшій и 
прочнѣйшій памятникъ. Все, что въ Петер¬ 

бургѣ и внутри Россіи поетъ хорошо — 

суть исключительно ея ученицы. Недоста¬ 

токъ мѣста позволяетъ намъ назвать только 
нѣкоторыхъ ученицъ и примадоннъ, вышед¬ 

шихъ изъ этой школы: Жозефина Решке (па¬ 

рижской большой оперы), А. Бѣлоха (въ Лон¬ 

донѣ), Махвицъ и Іидо (въ Нет Ма]ез(у 
театрѣ, въ Лондонѣ и Ныо-Іоркѣ); въ рус¬ 

ской оперѣ въ Петербургѣ: г-жи Раабъ, і 
Лавровская, Левицкая, Крутикова, Камен¬ 

ская, Калашъ, Бичурина; въ Италіи: г-жи 
Вурцель, Гейротъ, Альма Фостремъ; учи¬ 

тельницы пѣнія въ петербургской консерва¬ 

торіи—г-жи Цванцигеръ, Гярсъ-Левицкая, 
Полякова и Пред кая; концертныя пѣвицы 
и учительницы пѣнія: г-жи Фоссъ, Клеммъ. 

Гренипгъ -Впльде, Харитонова - Палечекъ. 

пе шепііоііпегопз іціе тезсіегаоізеііез Рипадею, 
ЕЬеІіпд, Вдоипкоюзкоі, Зітапзкі-Вгоппі- 
ко{('. Ен Ііаііе, он гепсопіге тезбетоізеііез 
РѴоиггеі, Неігоі еі. Акта Еокзігот\ а 8і. 
РеіегзЪоигд: Іезргофззеигз сіе скапіаи Соп¬ 
зегѵаіоіге, М-гае Еюапгідег, Ѳіегз, РоЦа- 
коф Ігсігку; Іез саѵіаігкез Ае сопсегі еііез 
рго/'еззеигз сіе скаѵі: Ы-шез Огепгпд- ТѴікіе, 
(Яда Реіегззеп, Шшгііопо^'-Ракеізсііеск, 
Магзіпкеюіізск - Роіопзку, Тоггіді-Неі- 
гоі, Ѵозз, Шепни, Наке, Жіпскюііг, 

I ТѴегеюкііщ — а Скагкою: т-ше Ргокко- 
| гофМаигеШ;—а Шею: т-те КеЬеШсада 
| еі СопзіапIіпоіѵіізск, еіс. 

8оп емещпетепі ёіаіі арриуё сіе (Іеих дгашіез 
^иа1і^ё8, <ріі не реиѵепі СЧге аззех арргсеіёез. 
вгасе а зон ЬаЬіШё сотше рктізіе.,\ш сот- 
шипе сЬех ипе сапіаігісе; дгйсе а зез дгашіез 
соппаіззапсез іЬёог^иез сотЬіпёез аѵес ипе тё- 
тоіге ёіоппапіе, іі Іиі ёіаіі роззіЫе сГассот- 
гадпегзапз тизщие, еі сіе ігапзрозег ігатё- 
сііаіешепі зиг Іоиз Іез Іопз роззіЫе, бе зогіе, 
^и,е11е п’ёіаіі )ашаіз оЫщёе б’аѵоіг гесоигз а 
1’аібе б’ип асеотрараіеиг. — Маіщё зоп Гще 
аѵапсё, еііе ёіаіі епсоге ев роззеззіоп бе за ѵоіх, 
бе гаавіёге а роиѵоіг скапіег а зез ёіёѵез Іез 
тогсеанх ^и,е11е Іеиг боппаіі а ехёсиіег, еі аіизі 

I а Іеиг зегѵіг б’ехетріе ргёсіеих аи роіиі бе ѵие 
ѵосаі соште а сеіиі би бёЬіІ бгатаіщие. 

Ь’аііепііоп ёёпёгаіе а 1 еігапцег аѵаіі ёіё бе- 
риіз Ішщіетрз Ііхёе зиг сез циаіііёз гета^иаЫез. 
Ьа бігесііоп би Сопзегѵаіоіге бе тизщие бе 
Іа Зосіёіё без «атіз бе Іа тизщие» а Ѵіеппе, 
Гіиѵііа беих Гоіз, а сопзасгег зез ётіиепіез 

Ольга Петерсенъ, Веревкина, Марцинкевичъ, 

Полонская, Гааке, Минквицъ; въ Харьковѣ— 

г-жа Прохорова-Маурелли; въ Кіевѣ—г-жн 
Небельская и Константиновичъ; изъ числа 
многочисленныхъ ученицъ аристократическаго 
круга назовемъ г-жу Панаеву, Эбелингъ, 
Джунковскую, Симаяскую-Бронникову нт. д. 

Ея преподаваніе поддерживалось двумя 
особенностями, которыхъ нельзя оцѣнить до¬ 

статочно: необыкновеннымъ (для пѣвицы) ея 
льянизмомъ и теоретическими свѣдѣніями, 

Гасиііёз б’епзеіреіпепі а сеі іпзіііиі, Іа ргетіёге 
Мз 1е 7 таі 1878, Іа зесопбе Гоіз 1е 26 таі 
1879. Ьа бігесііоп би Сопзегѵаіоіге бе 8іиЫ- 
</агі еззауа ѵаіпегаепі, іі у а ріизіеигз аітёез 
бёщ, бе Іа бёіегтіпег а ассеріег 1е розіе ёші- 
неттепі ЬопогаЫе дне сеііе бігесііоп Іиі ойгаіі. 
Серепбапі, таі^гё сез ргеиѵез бе сопйапсе еі 
б’абтігаііоп, еііе пе роиѵаіі зе гёзоибге а циіііег 
зез вотЬгеизез ёіёѵез еі за ѵазіе асііѵііё бе 
81. РеіегзЪоигд. 0,иісоіщие а согти 1е Ьоп 
соеиг еі Іа /ібёіііё аи беѵоіг бе сеііе агіізіе 
сопзоттёе, аіпзі цие Іа паіѵеіё бе сиеиг еі Іа 

соединенными съ удивительною памятью, поз¬ 

волявшею ей аккомпанировать все безъ нотъ 
и транспонировать въ любую тональность, 
такъ что она никогда не имѣла надобности 
въ аккомпаньяторѣ. Сверхъ того, такъ какъ 
не смотря на возрастъ она находилась въ 
полномъ обладаніи голосомъ, то ея препода¬ 

ваніе имѣло еще ту выгоду, что она могла 
все пропѣть своимъ ученицамъ; это служило 
для цоелѣднихъ прекраснымъ практическимъ 
примѣромъ, сценическимъ какъ и вокаль¬ 

нымъ. Заграницей давно оцѣнили эти рѣд¬ 

кія качества. Давно гатутгардтская консерва¬ 
торія старалась, но тщетно, убѣдить г-жу Нис¬ 

сенъ войти въ составъ ея профессоровъ. Точ¬ 

но также дирекція консерваторіи общества 
«друзей музыки» въ Вѣнѣ дважды при¬ 

сылала убѣдительныя приглашенія, имѣвшія 
цѣлью заручиться этой рѣдкою педагогиче¬ 
скою силою для своего заведенія (17 Мая 
1878 и 26 Мая 1879 гг.). Не смотря 
на эти неоднократныя, льстящія самолюбію, 

Іібёіііё би зепіішепі циі зопі зі зоиѵені ргоргез 
аих ёгапбз агіізіез, сотргепбга заиз рсіпе ци’еИе 
не роиѵаіі зе бёсібег а циіііег роиг Іощоигз Іа 
зрііёге б’асііѵііё ди’еііе з еіаіі сгеёе е/Іе-тёте 
еі ой еііе аѵаіі гесиеіПі аиіапі бе гесоппаіззапсе 
^ие бе Доке. 

Ьез таііпёез тизісаіез сіи Аітапске цц’еііе 
аѵаіі ібпбёез іі у а ріиз бе 9 авз бапз за бе- 
теиге, іоиіззаіі б’ине сопзібёгаііоп ^ёпёгаіе еі 
гёипіззаіепі іощоигз ии рапб потЬге бе рег- 
зоппез, сотрозб без ргетіегз агіізіез еі бе 
Гёіііе бе Іа Ііаиіе агізіосгаііе. Ь’асііѵііё іпГаіі- 
§аЫе бе сеііе Щ'апбе агіізіе заѵаіі ѵаіпсге Гіт- 
роззіЫе; еііе аѵаіі Іощоигз без аіігасііопз пои- 
ѵеііез ріеіпез б’іпіёгёі еі ргоргез а сарііѵег зоп 
топбе. Ьез рго^гаттез нотЬгеих бе сез та¬ 
ііпёез еп зопі Іа теШеиге ргеиѵе. Ьез тіеих 
боиёез бе зез ёіёѵез з’у Гаізаіепі епіепбге еі 
зЪаЬіІиаіепІ аіпзі реи-й-реи а сііапіег беѵапі 1е 
риЫіс; ипе аиіге рагііе ехёсиіаіепі іощоигз, зоіі 
без тогсеаих б’епзетЫе, зоіі без сЬсеигз ріиз 
ои тоіпз бёѵеіоррёз. 
Маі^гё сез оссираііопз тиіііріез, еііе ігоиѵа 

епсоге Іез іетрз 6’ёІаЬогег сеііе «Есоіе бе 

| 
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ВегиГ, ипб хѵіе ипЬезсІігеіМісІі бгоззез зіе Мег 
щбеізіеі, баѵоп хеиД біе #гоззе Маззе Зсішіе- 
гіппеп, біе зіе іщінібеі, ипб біе бигсіі §апг 
Еиззіаті ѵсгЬгеіІеі зіпб. ІІепгіеіІе Різзеп- 
Заіотап Іті биітіі іііг еіГгіцез ЛѴігкеп, іп 
Е/іззІапА іиі 8гошгІі§8Іеп 8іппе Зсішіе да- 
шасЫ, ипб зісіі (Іаііигсіі зеііжі баз зсіібпзіе 
ипѵегріщіісіізіе Бепкіпаі Гііг аііе Ееііеп цекеГ/1. 
\Ѵаз іп 81. РеісгзЬшд ипб ііп Іішегп без 
ііеісііез диі зіпді, зіпб аиззсііііеззіісіі Ног 8с1ііі- 
Іегішіеп; бег ипз хицетеззепе Наим сгІаиЫ ипз 
пиг, Іііег еіиіщ: бег Ііегѵоітащтбзіеп ііігег Зеіііі- 
Іегіппеп ипб бег аиз біезег 8с1ш1е Ііегѵоіще^ап- 
йепеи Ггітабоппа’з хи пеппеп: Розсріііпе сіе- 
Еезгкё, ап бег Сгоззеп Орег іп Рагіз; Ата 
сІе Ро/осса іп Ропсіоп; біе Ватеп Масіі- 
юіи ипб Рісіо, ам Пег Маіезіу'з ТЬеаІег іп 
Ьопбоп ипб Рею - Рог к; аи бег Каіаегіісіі 
гиззізеііеп Орет іп 81. РеіегзЪигд: біе Вашей 
МааЬ, Раюуоюзку, ЬеѵШку, Кгийко 
Катепзку, Сиіаясіі ипб ЫізсЬонгіп; ип- 
іег беп хаііігеісііеп Зсіііііегіппеп аиз беп Кгеі- 
зеи бег Іііісіізіеп Агізіокгаііе сііігеп лѵіг пиг 
біе. Ватеп Рапа^ею, ЕЬеІіпд, Віпитзкі- 
ВгоипікоЦ', Вршкогсзку; іп Ііаііеп ТѴоиг- 
геі, Неігоі ипб Акта Ео1ізігот\ іп <87. 
РеіегзЪигд біе 6езап,д'з Ьеіігегіппеп ат Соп- 
зегѵаіогіит: Еюапгідсг, Оісгя. РоЦако//' 
ипб Ігеігкч; біе Сопеегі-Заіщегіішеп иші 6с- 
запцз-ЬеІігегіііпеп: Ѵозз, Шетш, Огепіпд- 
ТѴіЫе, Шіагііопо^'-Ракізскек. (Яда Ре- 
Іегззеп, Магзіпкёюіізск-Роіопзк/. Тоггіді- 
Неігоі, Нааке, IѴегешкіпс иші Міпкюііг: 
іи Юіагко/1': Егаи Ргоккого//’- МаигеШ; 
іп Кино: Егаи Сопзіапііпош/Сзск. и. з. \ѵ. 

Іііг І’піеггісііі іѵигбе бигсіі х\ѵеі піеііі цеииц 
хи зсіиііхепбе ЕідепзсІшГІеп ипіегзійіхі: ѵегтГще 
ііігег — патепШсЬ Ьеі Ваіщегіптш ипшчѵібшіі- 
сііеп — ріапізіізеііеп Еегііцкеіі иші Иіеогеііз- 
сііеп Кешііпіззе, ѵегЬинбеи тіі еіиет кіаи- 
пепзіѵегіііеп бебаеіііпізз, кишііе зіе АНеь зеііжі. 
вощи- аизгѵепсіід, окне Коіеп, ат Еіііщб 
Ьедіеііеп, ипб іп ]ін1е апбеге ЬеІіеЬіие Топагі 
ігапзропігеп, иші ѵѵаг зотіі піешаіз ѵ«и еіпег 
бгіііеп Регзоп, еіиет Ассотраапаівпг, аЫі;іпщ§; 
аиззегбет—ба зіе, пос.іі ітшег іш Іісзііхе ііігег 
8іітт Міііеі зіск ЬеГаші, Ііаііе іііг І’піеггіеЫ беи 
сгоззеп Ѵогхи", базззіе Ііігеп8с1ііі1егішіеп ѵогяіп- 
дсп коішіе, иші зи бепнеІЬеіі, <щзаіщІісІі лѵіе зсе- 
нізсіі, аіз бігесіез, паібіаііпіиіщзіѵегіііез Веізріеі 
біепіе. Аиеіі Ііаііе таи іт Аизіашіе біезе цгоззеп 
зеНепеп Ѵогхііце Ііііщзі ііГз Аіще Щ'ГаззІ. 8е1і<шѵог 
баѣгеп Ііаііе біе Бігесііоп без 81/ШдагІег Соп- 
зегѵаіогіитз зісіі хег^еііепз ЬетііІіІ. Егаи Л7.з- 
зеп-Заіотап хиЬеіѵещ'іі, (Іогііііи хи ііЬегзііиЫп. 
Зеііепз бег Вігесііоп без Сопзегѵаіопишя <1ег 
безеІІзсЬаГІ «йег Мизііф'еипсіе» іи ІѴіеп 
іѵаг х\ѵеі Маі еіп бгіпцепбег еіігепѵоііег НиГ ап 
зіе егщищеп, біезе зеііепе ЬеІігкгаП і'ііг іепез 
Іпзіііиі хи йсѵѵіппеп; баз егзіе Маі ат 7 Маі 
1878 — ипб пеиегбіпцз ат 26 Маі 1879;— 
босѣ, Ігоіх біезег ѵіеІГасІіеп зсІітсіеІіеІІіаГіеи Ве- 
ѵѵеізе ѵоп Апегкеппшщ ипб Ѵегігаиеп, коппіе 
Егаи Шззеп-Заіотап зісіі епбЩіІГщ бсппосѣ 
пісЫ епІзсЫісззеп, беп хаЫгеісІіеп Кгеіз ііігег 
Зсіііііегіппеп, ипб іЬгеп ёгоззеп \Ѵігкипцзкгеіз іп 
81. РеіегзЪигд—хи ѵегіаззеп. ЛѴог біе зеііепе 
РИісЫігеие біезег еіпіпепіеп Кііпзііегіп щ-каппі, 
ипб біе, Ьеі сгоззеп Кипзііегп зо оГИііетіІ ѵег- 
Ьипбепе Ваіѵеіііі ипб еІігепЬаПе Апііапйіісіікеіі 
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доказательства признанія ея способностей и 
довѣрія къ нимъ, г-жа Ниссенъ не могла рѣ¬ 

шиться покинуть многочисленный кругъ ея уче¬ 

ницъ, возложившихъ на нее всѣ свои надеж¬ 

ды, точно также какъ и свое обширное поле 
дѣятельности въ Петербургѣ. Кто зналъ рѣд¬ 

кое чувство долга этой выдающейся артистки, 

равно какъ связанную съ нимъ наивность и 
честную привязанность къ идеямъ, столь ча¬ 
сто встрѣчающіеся у великихъ артистовъ, тотъ 
легко пойметъ, что такому глубокому таланту 
должно было стоить весьма многаго покинуть 
навсегда арену дѣятельности, созданную ею съ 
такимъ усиліемъ, гдѣ она встрѣтила столько 
разъ почетную оцѣнку, хотя вмѣстѣ часто и 
лишающее мужества непризнаніе, и для того 
только, чтобы на новомъ мѣстѣ снова, быть мо¬ 

жетъ, пройдти эти стадіи радости и страданія. 

Ея ежегодныя воскресныя музыкальныя 
утра, основанныя ею уже болѣе девяти лѣтъ 
въ ея собственной квартирѣ, пріобрѣли об¬ 

ширную основательную, общую извѣстность;! 

на нихъ собиралось всегда множество лицъ, | 

вершинъ искусства и науки, равно какъ | 

избранная высшая аристократія. Безустан¬ 

ной, неутомимой дѣятельности г-жи Нис¬ 

сенъ удавалось устроить невѣроятное, часто 
собрать повое, интересное, привлекательное: 

разнообразныя программы этихъ «утръ», 

всегда представлявшихъ что-либо новое пол¬ 

ныхъ интереса, способныхъ привлечь служатъ 
тому доказательствомъ. Новыя, болѣе вы¬ 

дающіяся и успѣвшія ея ученицы выступали 
на этихъ утрахъ, постепенно пріучаясь къ 
публикѣ; исполнялись маленькіе и большіе 
ансамбли и хоры. 
Не смотря па столь разнообразныя заня¬ 

тія, г-жа Ниссенъ находила еще время ра¬ 

ботать надъ представляемою теперь методою, 

въ которую она положила свои богатыя зна¬ 

нія, основанія ея несравненной школы и свою 
драгоцѣнную опытность, пріобрѣтенную но 
время ея долголѣтней педагогической дѣя¬ 

тельности. Къ сожалѣпію, ей не суждено было 
дожить до появленія этой методы въ печати. 

Конечно при столь выдающейся дѣятель¬ 

ности не было недостатковъ въ разнообраз¬ 
ныхъ проявленіяхъ оффиціальнаго признанія 
этой дѣятельности. Г-жа Ниссенъ имѣла 
шведскую медаль за заслуги — «Ілііегіз еі 
агііішз», медаль, осыпанную брильянтами— 

«Роиг 1е тёгііе», пожалованную Государемъ 
Императоромъ, орденъ Краснаго Креста, ди¬ 

пломы музыкальной академіи въ Стокгольмѣ, 

филармоническаго общества въ Петербургѣ, 

филармоническаго общества во Флоренціи, 

Св. Цециліи въ Римѣ 
Изъ большаго числа стихотвореній, ей по¬ 

священныхъ, здѣсь найдутъ мѣсто только наи¬ 

болѣе выдающіяся, извѣстнаго нѣмецкаго 
поэта Рельштабъ и двухъ датскихъ Андер¬ 
сена и Ингемана, а равно одно стихотворе¬ 

ніе, написанное по поводу ея смерти; по¬ 

слѣднее изъ нихъ въ русскомъ переводѣ. 

сііапі», оіі еііе а бёрозё зез заѵаіііез ѵиез агіі- 
зііциез, Ггиііз бе зез гісііез оіззегѵаііопз еі без 
ехрёгіепсез іпезіішаЫез асциізез бапз за саг- 
гіёге епзещпапіе бе іапі сГашіёез, еі бопі, Ііёіаз! 
еііе не беѵаіі раз ѵоіг Іа риЫісаііоп. 

Ьез Іюппеигз еі Іез бізііпсііопз пе роиѵаіепі 
ташріег бе гёсотрепзег сеііе сарасііё Ьогз 
Гщпе еі сеііе ёіошшіе асііѵііё. М-ше Шззеп- 
Заіотап зе ѵіі зиссеззіѵетепі бёеогёе бе Іа 
шёбаіИе гоусйе зиёсіоізе «Ыііегіз еі агіг- 
Ъиз*, бе Іа тёбаШе ітрегіаіе гиззе «Роиг 
Іе тёгііе» еп ЪгШапіз, еі бе ГОгбге «.Ли 
тёгііе-» гиззе бе «Ха стоіх гоиде». 
ЕПе ёіаіі шетЬге ёіие бе ѴАсайвтіе Коуаіе 
сіе тизідие а ЗіосШоІт, бе Іа зосіеіё 
ркШшгтопщие <1е 8і. РёіегзЬоигд, бе Іа 
зосіеіё ркіШагтопщив сіе Шогепсв еі бе 
Іа зосіеіё сіе, Заіпі-Сесііс сіе Коте. — 

II езі Ьіев паіигеі, р’ипе агіізіе сотте 
Лепгіеііе Шззеп-Заіотап а бй ёіге ГоЪ- 

,)еі б’ипе Гоиіе б’абгеззез Іоиаіщеизез,- бе іёшоі&- 
най'ез б'абтігаііоп бе іоиіез рагіз. Еп іеппіпапі, 
П зиІГіга бе сііег ісі, рагші Іе втапб потЬге,— 
Іез ігоіз роёзіез зиіѵапіез, — Гиие б’ип роёіе 
аііегаапб КеІЫаЪ, еі Іез беих аиігез без сё- 
ІсЬгез роёіез бавоіз Апсіегзеп еі Іпдетапп. 

„ІЙ АКТ4 

(ТпаБ. ВЕ і/аШЩАХВ.) 

Соішпс (и Іе сиіііѵез ѵгаі еі риг, 
11 рогіе си Іиі—тете Іа гёсотрепзе (Іез зез еіТогіз, 
Епѵеіоррапі (Іез гауоиз (Гог (Іе зон зоіеіі 
Тоиіез іез отЬгсз (Іе сеііе ѵіе>. 

Ьоиѵепіг (Іе ѵоіге аші еі абтігаіеиг 
Ь. КеІІзіаЪ. 

Вегііи, 16 Аѵгіі, 1850. 

(Ткаб. Би бакоіз ) 

«Біеи і’а боппё ипс ѵоіх 
Аи іішЬге ліегѵсШеих, — 
II Га (Іоіше Ьісп ріиз епсоге 
Еп шеіапі (Іе Гйте (Іапз іоп сІіапЬ. 

Н. 0. Апйегзсп. 

Сорепііа^пе, Аойі, 1856. 

(ТіІЛБ. 1)11 БАК0І8.) 

(Іігб <1и росте „Иоіеег ІЗапзке11). 

«Аи ^апіт рісіп (Іе гозез сііапіаіі Іа ігоире шиііісоіоге 
Іез оізеаих; 

Се сітпі еіаіі ѵіГ еі беіісіеих, соште іі езі гаге (Іе 
Гспіешігс; 

Маіз тіііе Гоіз ріиз ЬеІІе епсоге ёіаіі Іа зопогііё (Іе за 
тоіх 

0,ие Іе сііапі (Іез оізеаих & ігаѵегз (Іез гё&іопз сёіезіез». 
Зоиѵепіг гесоппаіззапі Іі ГіпсошрагаЫе сапіаігісе 
Лепгіеііе Лівзеп-Заіотап. 

В. 8. Іпдетапп. 

8огё, 25 Реѵгіег, 1856. 

УІІ 

бег безіптпщ, бег тпгб ез Ье^геШісЬ ііпбеп, 
базз ез еіиет ііеГ-§еі'иЫѵо11еп бетіііііе хѵіе 
бет Пи-щеп І1еЬепѵіпбпп§ козіеп тиззіе, еіпеп 
ІѴіѵкшщзкгеіз, <1еп зге зеІЪзі зо тйіізаш де- 
зска^еп, шні іп бет зіе зо ѵіеі екгепбе 
Апегкетіиіщ Гапб, Гиг іттег ги ѵегіаззеп. Біе 
зсііоп уог теііг аіз 9 ЛаЬгеп іп іЬгег ещепеп 
\ѴоІіпип§ ѵегапзіаііеіеп аІЦаЬгІісІіеп тизіка- 
Іізсііеп Зоппіадз-Маііпёеп, §епоззеп еіпез Гезі 
Ьейгііпбеіеп, аіі^ешеіпеп ВиГез, ипб ѵегзаттеііеп 
біе Зріігеп ѵоп Кипзі ипб ЛѴіззепзсЬаГі, зо \ѵіе 
біе Еіііе бег Ьбсѣзіеп Агізіоітііе Ъеі Ргаи Шз¬ 
зеп-Заіотап. Бег инегтіібіісііеп, газііозеп 
ТЬаіі§кеіі біезег Кішзіегіп §е1ап8 баз ІІп§1аи- 
ЫісЬе, зіеіз Кеиез, Іиіегеззапіез, Апгіеііепбез 
га зсііай'еп, \ѵоѵоп біе геісЫіаШй'еи Рго§гатте 
біезег Маііпёеп 2еи«пізз аЫе^сп, іп іѵеІсКеп зіеіз 
еіпще пеие Ііегѵогга§епПе Зсішіегіппеп бигсіі іііге 
ргойгеззіѵеп Ееізіип^еп зіеіі Ьеікііщіеп ппб зо 
аІІшаЫісІі зіеіі ап біе ОеіТепіІісІікеіі §еіѵб1теп 
бигГіеп, зохѵіе біе §гоззеге АіігаЫ бегзеІЬеп, кіеі- 
пеге ипб §гбз$еге ЕпзетЫез ипб Сін'іге аизіиіігіеп. 

Тгоіг аііег зо шаппі^ГасІісг ВезсМШ&ип^еп 
Гапб Ргаи Шззеп-Заіотап посЬ Миззе ипб 
2еіі, біезе Оезаіщз-Меііюбе аішдшѣеііеп, іп 
уѵеіеііег зіе ііи* геіеііез ІѴіззеп, біе вгишМ§е 
іЬгег шіѵет§1еісЫісЬеп Зсішіе ппб іііге, хѵаІігепП 
іЬгег Іаіщіаіігщеп ЬеЬг -ТМіі§кеіі §езаттс1іеи 
ипзсІшіхЬагеп ЕгГаІігшщеп, піебег»'е1е§і; Іеібег 
зоіііе зіе бегеп Ѵегойепі1іс1іип§ піекі егІеЬеп! 

Веі зо 1іегѵогга§епбет \Ѵігкеп кошііеп еіігеп- 
ѵоііе Аизгеісінтпйеп тащн»Гас1ізіег Агі піеііі 
аизЫеіЬеп; Ргаи Шззеп-Заіотап \ѵаг бесогігі 
бигсіі біе Кііпіеіісіі зскгѵесігзске Ѵегбіепзі- 
Мебаіііе «Ыііегіз еі агііЪгт; — бигсіі 
біе КаізегІісІі гиззгзеке МебаіИе іп Вгіііапіеи 
«Роиг Іе тёгііе»'—ипб бигсіі беп КаізегІісІі 
гиззізскем Ѵегбіепзі-Огбеп без «Коікеп Кгеи- 
гез;— зіе \ѵ'аг епѵаііііез Міі§1іеб бег Копі^ИсЬ 
зскшсіізскеп тгізікаіізскеп Асасіетіе іп 
Зіосккоіт, бег РЫІкагтопізскеп О-езеІІ- 
зска/і іп 8і. РеіегзЬигд, бег РМПгагто- 
пізскеп ОезеПзсксф іп Ріогепг ипб бег 
ѲезеІІзсІшК «8і. СёсЛІе» іп Кот. 

І'піег без ёгоззеп АпгаЫ іііг §е\ѵібтеіег 
бебіеіііе, іЬеіІеп хѵіг Ьіег пиг Роі^епбе тіі: 

„Біе КипзГ ' 
<\Ѵіе ])и зіе рПе&езі, асііі ипі геіп, 
Ізі зіе зіеіі зеІЬег ЬоЬп (Іез ЗігеЬепз, 
іііиі \ѵсЫ йен ^о1(1пеп 8оппепзс1іеіп 
Ит аііе 8сІш(1еп (Ііезез ІеЬепз». 

2иг Егііиіегип^' ап Ііігеп ЕгеипЛ ипі Уегеіігег 
Веіііп, 16 Аргіі, 1850. Ь. ВеІШаЪ. 

(ІІвЕазЕтхика лиз бем Бакіеснех). 

«Ооіі ^аЬ йіг Зіішт! 
Міі \ѵиш1егЬпгзіет Кіап^ — 
Ег &а!) (Иг теііг посіі, — 
8се1е іт безап^». 

7г\іѵ Егіппегип^ ап Ііігеп Веѵипёегег 
Корепііа^ек, Аи^., 1856. Н. С. Апйегаеп. 

(ИвЕПЗЕТгБКО АБЗ БЕМ ОлШЗСНЕХ.) 

(Айз <1ет СгосіісІгЬе „Ноі^ег Х)аи8ке“). 

<1т Ііозеп^агіеп зап^ Йег Уб^еІ Ьипіе 8сІіааг, 
Ез шг ІеЬЬаГі ип(1 Ііеггіісіі \ѵіе зеІЬеп; 
Босіі зсііопег ііігег Зіітгпе Всішіеіі иікі ^ѴоІіПаиіѵгаг, 
Аіз йег Уб^еі Сезап^ бигсіі біе ЛѴ еНеп>. 

Ъ\іг Егіппегип^ ипб шіі аиігісіііі^сг Уегеѣгип^ 
бег аиз^егеіеііпеіеп 8ііп§егіп Лепгіеііе Лхззеп- 
Заіотап. 

8ого, 25 ЕеІ)г., 1856. В. 8. Іпдетапп. 



VIII 

На смерть Генріэтты Ніссенъ-Салоіаіъ. 
(СЪ ШВЕДСКАГО. 

Смолкли волшебные звуки чарующихъ нѣсень 
Тѣхъ, что пѣвала ты, сѣверныхъ странъ соловей, 
Трелями горы, долины и лѣсъ оглашая... 
Быстро умчадася ты въ свѣтлое царство тѣней. 

Въ пѣсняхъ своихъ изливала ты сердце и душу, 
Въ нихъ находила ты счастіе жизни своей, 
Въ области звуковъ, являясь всевластной царицей./. 
Кто же замѣнитъ тебя, сѣверный нашъ соловей? 

Скорбь и печаль по тебѣ всю страну охватила, 
Плачетъ народъ, пораженный глубокой тоской... 
Сии жь безмятежно ты, взятая ранней могилой, 
Въ нѣдрахъ родимой земли, сладкій вкушая покой, 

Роё&іс а Госсами йе Іа шогі йв Недгіеііе 
Шш-Ваіошан. 

(ТВАШІСТІОП ШГ ЗІІЕВ015.) 

II а ЬгизіріетепІ сеззе 1е сЬапі (Іи гоззі^поі, 
0,иі, ёіеѵе (Іапз Іез топіадчіез ^Іасеез <1и КогіІ, 
Раізаіі епіеп(1ге зез зопз сіе ѵаііее еп ѵаііее, 
8оп сііапі з’епйапі Ііагтопіеизетепі еп ѵа^иез те- 

Іойіеизез. 
■* «■ 

-я- 
ЕНе ігоиѵаіі: іоиі зон Ъопііеиг (іапз зон сітпі, 
Кеіпе еііе еіаіі <1апз 1е гоуаите (Іе Гагі, 
Ой Ьіеп реи зопі а тете (Іе Іа гетріасег, 
Ой Ыеп реи оиі Іе ЪопЬсиг (Іе сіеѵепіг зоп е^аіе. 

* * * 
Ріеигес (Іи реиріе, <риі іайіз Іиі (іесегпа Іа соигоппе 

зиргете, 
0,иап(1 еііе Ьгі^иа за ргетіеге ѵісіоіге сі’агіізіе, — 
фи’еііе (Іогте еп раіх сіапз Іе іотЬеаи, циі,—Іісіаз! — 
Тгор іоі Іиі а еіе сгеизе сіапз за іегге паіаіе. 

Н. >Ѵ. 

НейісМ Ш Ненгіеііе №ш-8а1ошаіГ& Той. 
(ИвЕНЗЕтггка аиз пем зсн\ѵепізснек.) 

Ѵегзіиітпі і$І рІбЫісІі сіег Оезап^ Йег ЕясМі^пИ, 
1)іе хѵпзсііеп ЕізЬег^еп (Іез Иопіепз егхор:еп, 
ІЬге Топе ѵоп ТЫ хи ТЫ Ьагтопізсіі зсііііп 
Іп Вап^ез-ХаиЬегѵеІІеп шеітіізсіі зіеіз егкііп^еп 

Ііезз. 
* * 

# 

11іг ІіосЫез Оійск Гпті зіеіз зіе іт 6езап&, 
8о \ѵаг зіе Копіей іт Ііеіеіі сіег Топе,— 
\Ѵгег кііппіе ііігеп Ріаіх йог! лѵоЫ егзеіхеп! 
ЛѴіе ТѴепі&еп ізі'з ѵег^бітЬ зіе хи еггеіеііеп! 

* * * 
Веігаиегі ѵоп Лет Ѵоік, сіаз зіе хи г Меізіегіп "сз- 

ѵеіііі, 
Аіз зіе (іеп егзіеи 8іе& зіеіі кШт сіогі еіпзі еггап#,— 
Ніі^запГі зіе зсЫиттегп іп ііет ОгаІ), «Іан— асіі! — 

хи Ггіііі 
Іііг \ѵагй хиШеі! іп ЕеітаІЫісІіег Егііе. 

Н. >Ѵ. 



ІБ іпіеіѣ’и.п.д'- Естзт-хіленіе. 

Несогласіе опустошаетъ свѣтъ. 
Искусства даютъ ему прелесть. 

(„Статьи о музыкѣ11 Ж. Ж. Руссо). 

Кто знаетъ о громадной массѣ появившихся 
и продолжающихъ являться въ разныхъ стра¬ 

нахъ «Школъ пѣнія», «Методъ пѣнія», тотъ 
можетъ конечно считать безполезнымъ появ¬ 

леніе новаго сочиненія, предназначеннаго обо¬ 

гатить эту вѣтвь музыкальной литературы. 

Но если собрать разныя, извѣстныя мнѣ по¬ 

явившіяся доселѣ «Методы» большаго и малаго 
объема и просмотрѣть ихъ съ точки зрѣнія 
практической, приносимой ими, пользы для 
изученія пѣнія, то отъ внимательнаго на¬ 

блюдателя не укроется, что весьма немногія 
годны для назначенной дѣли: большая часть 
ихъ очевидно придаетъ слишкомъ мало значе¬ 

нія элементарному, педагогическому основанію, 

которое необходимо должно предшествовать 
высшему искусству пѣнія. Большинство вовсе 
не' касается, или только очеиь поверхностно, 
первыхъ и самыхъ необходимыхъ указаній и 
правилъ относительно образованія звука, по¬ 

ложенія рта, различія регистровъ, произно¬ 

шенія словъ и т. д.,—точно все это извѣстно 
само собой или предполагается уже извѣст¬ 

нымъ. Если же когда и говорится чте нибудь 
объ этихъ правилахъ, то такъ запутанно, не¬ 

ясно и научно-учено,—къ тому же все это 
объявляется заранѣе лишнимъ и непрактич¬ 

нымъ для непосвященныхъ — что не можетъ 
принести желанной пользы ни учителю ни уча¬ 

щемуся. Кое гдѣ многое объяснено медицин- 

ско - анатомическими изысканіями, интерес¬ 

ными для ученыхъ ихорошообразованныхъму¬ 

зыкантовъ и любителей, но сбивающими и спу¬ 

тывающими ученика, желающаго только учить¬ 
ся, а весьма часто и вовсе мѣшающими ему до¬ 

стигнуть практическихъ успѣховъ. Нѣкото¬ 

рыя методы объявляютъ напр., что «грудные 
звуки должны быть звучны» или что «текстъ 
долженъ произноситься ясно», не указывая 
при этомъ ни средствъ ни пути достигнуть 
желаемаго. 
Причину этихъ несообразностей надо вѣ¬ 

роятно искать въ томъ, что только очень не¬ 

многіе хорошіе учителя образовывали пѣв¬ 

цовъ—съ начальныхъ, основныхъ положе¬ 
ній. Лучшіе учителя по большей части ни¬ 

когда не имѣли или не искали случая пока¬ 

зывать ученикамъ азбуку искусства; вѣроятно 
они считали это скучнымъ, надоѣдливымъ и, 

быть можетъ, недостойнымъ себя. Причина 
отсутствія хорошихъ школъ пѣнія, преслѣ- 

Іпѣго<Злд.сѣіогх. 

Ьа (1ізсог(1іі гаѵа&е 1е тоікіе, 
Ьез агІ8 еп Гопі Іек сіёіісеб. 

(гёсгііз зиг Іа тивщие, 
раг 3. 3. Еоибзеаи). 

Еп ргёзепсе без иотЬгеизез «Йсоіев бесЬапі», 
«МёіЬобез сіе сЬапі», еіс., диі опі рагиеЦиі 
сопііпиепі а рагаііге, оп зегаіі іеиіё бе сгоіге 
ци’ип оиѵга§е безііпё а епгісЬіг сеііе ЬгапсЬе 
сіе Іа ііііёгаіиге тизісаіе сіеѵгаіі еіге рагіаііе- 
тепі зирегНи. Маіз, зі Гоп ѵоиіаіі геипіг ип 
рапб потЬге бе сез оиѵгарз ріиз ои шоіпз 
ёіётепіаігез ои бёѵеіоррёз, а іиоі соппиз, ро'иг 
Іез ехатіпег а іа Іоире бе Іеиг ѵаіеиг рга- 
іщие, ГоЬзегѵаіеиг аііеиііГ гесоппаіігаіі ЬіепЙі, 
дие 1е ріиз реііі потЬге езі а Іа Ьаиіеиг би 
ѣиі, еі дие Іа ріирагі ассогбепі ігор реи бе 
роібз а Гепзеіреіпепі ёіётепіаіге еі рёсіа- 
додгдие,—еп ии тоі, а се диі боіі пёсеззаг- 
гетепі сіеѵапсег Іа Ьаиіе ёіибе би сЬапі еі 
Іиі зегѵіг бе Ъазе. Веаисоир бе сез оиѵгарз 
пе і'опі, раг ехешріе, апсипе тепііоп—ои пе 1е 
іоиі (цГеп раззапі, сотте з’іі з’арззаіі бе сціеі- 
сріе сЬозе диі $е сотргепб сіе зоі-іпете ои диі 
зе Іаіззе ргёзиррозег сотте ёіапі (1е]а сошт, 
без ршпіёгез гё§1ез Іез ріиз іпбізрепзаЫез роиг 
Гётіззіоп бе Іа ѵоіх еі Іа Іогтаііоп би зон, 
роиг Іа розіііоп бе Іа ЪоисЬе, Іа бііГёгеисе без 
герзігез, Іа ргопопсіаііоп би іехіе, еіс. Бапз 
сеих-тётез диі еп рагіепі, се ди’ііз еп бізепі 
езі §ёиёга1тепі ігор етЬгоиШё, ігор бііГиз ои 
ігор зсіепіііідие, бе шапіёге а. ёіге а реи ргез 
ІпсотргёЬепзіЫе аих Іа'ідиез еі аих поп-іпіііёз, 
б’ой іі зиіі, дие 1е Ъиі бёзігё п’езі аііеіпі пі 
роиг се диі сопсегпе Іез таіігез пі роиг се циі 
гергбе' Іез ёіёѵез еих-тётев. Віеп без сііозев 
зопі ехріідиёез раг 1е тоуеп бе Гапаіотіе тё- 
бісаіе, се диі реиі біге б’ип ран б іпіёгбі роиг 
Іез агіізіез сопзоттёз еі роиг Іез Іаідисз ігёз- 
заѵапіз ои би тоіпз ібгі іпзігиііз, таіз диіпе 
зегі ди’й іоигѵоуег Гёіёѵе бёзігеих б’аѵапсег, 
Іиі езі епсоге ІпсотргёЬепзіЫе, еі іизди’й пои- 
ѵеі огбге, Гёіоіре ріиібі ди’іі пе зе гарргосЬе 
би Ьиі ргоргетепі біі—сеіиі бе Гаіге без рго- 
рёз ргаіщиез. Віеп без тапиеіз епзеірепі 
раг ехешріе, ^ие «Іез зопз бе роіігіпе боіѵепі 
біге сіаігз», ои дие «Іез рагоіез би іехіе боі¬ 
ѵепі біге ргоиопсёез бізііпсіетепі», еіс., запз 
іпбщиег пеііешепі Іез ѵоіез еі тоуепз б’ураг- 
ѵепіг. Ьа саизе Іа ріиз бігесіе бе се Гаіі зе 
ігоиѵе запз боиіе бапз Іа сігсопзіапсе, дие реи 
бе таіігез бізііпріёз опі іогтё без ёіёѵез бе- 
риіз Іез ргетіегз ргіпсірез: Іа ріирагі без 
таіігез Іез ріиз ётіпепіз еі Іез ріиз ЬаЬіІез 
п’ауапі §ёпёга1етепі раз еп Госсазіоп,—еі пе 
Гауапі раз сЬегсЬёе поп ріиз,—б’епзеірег 1е 
сЬапі бериіз ГАВС бе Гагѣ, ои епсоге, ауапі 
сопзібёгё сеіа сотте ігор еппиуеих, ігор рё- 
піЫе, ои реиі-ёіге аиззі сотте ёіапі аи-без- 
зоиз бе іеиг бірііё. Ье тапдие бе Ьоітез ёсо- 

Ьа (ІізсопЗе гаѵа^е 1е тошіе, 
Ьез аНз ей Гопі Іез сіёіісез. 

(ЁсгіІ5 яиг Іа шившие, 
раг 3. 3. Коиззеаи). 

ЛѴег біе роззе Маззе бег, іп беи ѵегзсЬіе- 
бепеп Ьапбегп егзсЬіепепеп ипб посЬ іогіѵѵаЬ- 
гепб егзсЬеіпепбеп безапрЗсІіиІеп, безапрМе- 
іЬобеп и. з. \ѵ. йЬегзіеЫ, бііі'ііе р\ѵізз аи бег 
Меіпипё зісЬ ѵегапіаззі ШЫеп, базе еіп \Ѵегк, 
ѵѵеІсЬез біе тизікаІізсЬе Ьііегаіиг пасЬ біезег 
Зеііе Ып ЬегеісЬет коппіе, йЬегйиззі# ег- 
зсЬеіпі. ЛѴепп тап іебосЬ тапсЬе біезег тіг 
Ьекаішіеп, Ьіз іеіаі ѵегбіІепііісЬеп ІѴегкероз- 
зегеп ипб кіеіпегеп Іітіапрз заттеіп ипб біе- 
зеІЬеп тіі бег Іире ргаМізсЪег Ап1еііип§ аит 
Зіибіит бег безапёз-Кипзі ЬеігасЬіеп ѵѵііі, зо 
ѵѵігб ез аипасЬзі бет аиі'тегкзатеп ВеоЬасЬ- 
іег пісііі епі§еІіеи кбппеп, базз біе «•епі^зіеп 
бегзеІЬеп ргакіізск зісЬ аіз а\ѵескбіеп1ісЬ ег- 
сѵеізеп, іпбет зіе аирпзсЬеіпІісЬ аи ѵѵепі§ 
6е\ѵісЫ аиі баз Еіешеиіаге, баз Раба^о^зсйе, 
аиі базіепще 1е§еи, ѵѵеІсЬез бет Ьоіхегеи 8іи- 
біит без (іезап#е5 поіЬхѵепбіёегхѵеізе ѵогаиз- 
деііеп тизз. Еіпе йгоззе АпааЫ бегзеІЬеп ег- 
•л'іііті, а. В. §аг ііісЬі, обег пиг Ййсіііі^ — 
(§1еісЬзат, \ѵіе еі«аз, баз зісЬ ѵоп зеІЬзі ѵег- 
зіііпбе, обег аіз Ьекаипі зісЬ ѵогаиззеіаеп 
Іаззі), біе егзіеп аІІегпоІЬѵѵепбійзІеп \Ѵіпке ипб 
Ке^еіп іііг Апзаіа ипб Ві1бип§ без Топез, Ійг 
МиікІзіс11ип§, ѴегзсЬіебепЬеіі бег Веёізіег, Техі- 
аиззргасЬе и. з. \ѵ., ипб богі, ѵо Апіеііип^ 
Ьіегаи §е^еЬеп, ізі біезз аишеізі §аг аи ѵег- 
\ѵіскеІі, аи ипкіаг, аи ѵіззепзсЬаШісЬ-рІеЬгі 
(бет ЬпеіпріѵеісЫеп, бет Ьаіеп, аи ипѵег- 

[зіапбІісЬ, аи ипргакіізсЬ егкійгі), ииб каип 
зотіі чгебег іііг ЬеЬгег посЬ 8сЬііІег беп ег- 
ѵѵіііізсЫеп Киіаеп егаіеіеп. Ѵіеіез ѵѵігб Ьіе ипб 
ба, §1еісЬзат бигсЬ тебісіпізсЬ-апаіотізсЬе 
ВпіегзисЬипрп егкШгі, И'еІсЬез іізг зеЬг §е- 
ІеЬгіе, рЬіІбеіе Кйвзііег ипб Ьаіеп ѵоп роз- 
зет Ьніегеззе ізі, беп 1егпЬерегі§еп ЗсЬііІег 
аЬег пиг ѵегѵітгі, іЬш ипѵегзіапбІісЬ ізі ипб 
іЬп ѵог1а.иб8 посЬ ѵоп бет еірпііісііеп 2іе1е, 
ргаЫізсЪ РогізсЬгіііе аи тасЬеп, аЬЬаІІ. 
МапсЬе ІеЬгеп, а. В., «біе Вгизііопе тйззеи 
кіаг егкііпрп», обег «біе Техіѵѵогіе тйззеи 
беиШсЬ аиз§езргосЬеп ѵѵегбеп» и. з. ѵѵ., оЬпе 
біе Міііеі ипб Ѵе§е, біез аи еггеісЬеп, беиі- 
ІісЬ апаирЬеп. Бег бгипб біезез Мапріз ізі 
ѵіеІІеісЬі аипасЬзі іп бет Ытзіаибе аи зи- 
сііеп, базз \ѵоЬ1 пиг зеЬг \ѵепі§ аизргетЬпей 
ЬеЬгег іешаіз 8ап§ег обег Запргіппеп ѵоп 
(Іеп егзіеп Ап/'апдздгйпдеп ап аизрЬПбеі 
ЬаЬеп, Біе Ьебеиіепбзіеп ипб ІисЫірІеп 6е- 
зап^ІеЬгег ЬаЬеп теізіепіЬеіІз піетаіз 6е1е§еп- 
Ьеіі §еЬаЫ обег §евисЬі. ЗсЬііІег §1еісЬзат ѵоп 
бет АВС бег \ѴіззепзсЬаІі ап, аи ипіегѵтзеп; 
іЬеіІз Ьіеііеп зіе біез ѵіеііеісііі іііг аи 1ап§- 
лѵеіііё, аи апзігепрпб ипб \ѵоЫ аисЬ, аіз ип- 
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довавшихъ бы систематически методу, основан¬ 

ную на практическомъ опытѣ, лежитъ также 
быть можетъ въ отвращеніи многихъ арти¬ 

стовъ излагать на бумагѣ свои мысли; нѣкото¬ 

рымъ изъ нихъ недоставало привычки ясно, 
литературнымъ языкомъ излагать свои идеи. 

Подобное явленіе встрѣчается и въ другихъ 
•отрасляхъ музыкальной педагогики. Напри¬ 

мѣръ, скрипичная школа Шпора,—не смотря 
на свои неоспоримыя достоинства, на то что 
содержитъ весьма цѣнныя указанія о поло¬ 

женіи инструмента и т. д.,—взятая въ цѣ¬ 

ломъ, гораздо болѣе годится для хорошо под¬ 
готовленныхъ скрипачей, чѣмъ для начинаю¬ 

щихъ учениковъ. Произошло это вѣроятно по¬ 
тому, что Шпоръ, какъ и многіе другіе великіе 
художники, никогда не имѣлъ случая зани¬ 
маться съ совершенно неприготовленными 
учениками,. А между тѣмъ успѣхъ именно за¬ 

виситъ.—особливо при изученіи пѣнія,—отъ 
того, какъ шли занятія, образованіе и развитіе 
.голоса на первыхъ урокахъ! Конечно хоре- 
шій, опытный учитель можетъ исправить, улуч¬ 

шить многія ошибки или дурныя привычки уче¬ 
ника,— особливо если послѣдній интелиген- 

тенъ,—но во 1-хъ, сколько тутъ теряется дра¬ 

гоцѣннаго времени, во 2-хъ, — есть ошибки 
не искоренимыя вполнѣ, не смотря на всѣ 

■старанія учителя и ученика. Наконецъ слу¬ 

чается нерѣдко, что плохое начало портитъ 
здоровье учениковъ, особливо женщинъ, и уни¬ 

чтожаетъ прекраснѣйшіе голоса. 

Замѣчательно, что на фортепьяно никто не 
станетъ играть пьесъ, требующихъ механизма, 

не пройдя основательно необходимыхъ упраж¬ 

неній , не овладѣвъ техникой инструмента:— 

сами пальцы играющаго отказались бы слу¬ 

жить ему. На оборотъ мы видимъ ежедневно, 

что лица, едва начавшія заниматься пѣніемъ 
{въ особенности дамы), болѣе или менѣе ода¬ 

ренныя голосомъ, считаютъ возможнымъ безъ 
всякой подготовки пѣть романсы, аріи ит. д. 

Это дозшш^убѣжденіе весьма часто поддер¬ 

живается не понимающими дѣло невѣждами 
профессорами, льстящими скороспѣлому тщесла¬ 

вію. Надо еще прибавить, что ученики не¬ 

рѣдко теряютъ охоту къ занятіямъ. Они дол¬ 

гое время, иногда цѣлые годы, проходятъ пло¬ 

хую школу, поютъ дурно самыя трудныя аріи и 
считаютъ себя первостепенными артистами, 

благодаря похваламъ ничего не понимающихъ 
друзей. Позже, попадая къ хорошимъ учи¬ 
телямъ, они должны будутъ работать съизнова; 

если новый учитель не обладаетъ репутаціею, 

внушающей безусловное довѣріе, ученики, 
послѣ своей воображаемой высоты, нерѣдко впа¬ 

даютъ въ отчаяніе и совершенно теряютъ охо¬ 

ту и желаніе продолжать. Надо еще принять 
въ соображеніе, что голосъ не можетъ быть 
сравниваемъ ни съ какимъ инструментомъ; по¬ 

этому изученіе пѣнія не можетъ быть про¬ 

должено болѣе строго необходимаго времени. 
Если наир, фортепьяно или любой инстру¬ 

ментъ изучался плохо даже долгіе годы, то, 

Іез сіе сііапі зиіѵапі ехсіизіѵетепі ип зузіёиіе | 
Ьазё 8ііг Гехрёгіопсе ргаііцие, а реиі-біге аиззі: 
за гаізов б’ёіге (іапз Іа гёрирапсе сіе Ьіеп без | 
агіізіез, а еопзірег Іеигз репзёез зиг Іе раріег.! 
А б’аиітез, реиі-ёіге, а ташщё Іа сарасііё зиі- 
йзапіе роиг ехргітег Іеигз ібёез бізііпсіетеиі 
еі аѵес сЛагіе. Он геисоіііге без Іаііз рагеііз 
бапз б’апігез Ьгапсііез бе Іа іпизіцие, сошше 
раг ехетріе бапз «ГЕсоІе сіи ѵіоіоп», бе 8рокг, 
циі, еп бёріі бе за ѵаіеиг іпбізсиІаЫе, еі циоі- 
(щ’еИе сопііеппе без іпбісаііопз еі без гіщіез 
ргёсіеизез роиг Іа розіііоп еі Іа Іешіе бе Гіп- 
зіпітепі, сотте роиг сеііе бе Гёіёѵе, еіс., 
соиѵіеиі серепбапі тоіпз бапз зон епзешЫе аих 
сотшепсапіз щГаик ёіёѵез бё|а аѵапсёз; сеіа, 
ргоЬаЫетепІ, раг Іа гаізоп Іоиіе зітріе, цие 
ЗроЬг, а Гіпзіаг б’ип зі рапб иошЬге бе рапбз 
таіігез, п’а ]атаіа ей І’оссазіоп б’епзеірег Іез 
ргетіегз ргіпеірез бе Гагі а без сотшепсапіз. | 
Еі пёаптоінз, Іапі бе сішзез бёрепбепі, зигіоиі 
бапз Гепзеіретепі би сііапі, бе Іа тапіёге 
бопі Гёіибе, Іа Ібгтаііоп еі Іе бёѵеіорретеиі 
бе Іа ѵоіх Іштаіпе зопі бігірз без Іез рге- 
тіёгез Іесопз. 

II зе репі серепбапі, ци’ші ргоіеззеиг ІіаЫІе 
еі ехрёгітеиіё гёиззіззе бе Іетрз а аиіге а гё- 
рагег Іез бёіесіиозііёз бе Гепзеірещепі ей Іез 
ѵісез бе ПіаЫіибс, зигіоиі з’іі а аІГаіге а ип 
ёіёѵе іпіеііірпі: шаіз, б’ип соіё, іі еп гёзиііе 
зоиѵепі Іа реііе б’ип Іетрз ргёсіеих, еі, бе 
Гаиіге, И ехізіе ипе Іоиіе бе іа и Іез, циі, шаі- 
8'і'ё Іоиіез Іез реіпез, Іоиіе Іа раііепсе еі Іоиіе 
Іа Іёпасііё би ргоіекзеиг еі бе Гёіёѵе, зопі раг- 
Метепі ітроззіЫез а ёіітіпег епііёгетепі; еп- 
зиііе, іі п’езі раз гаге, цие сеііе ёіибе бёіес- 
іиеизе без ёіётепіз аііесіе б’ипе Іасоп раѵе Іа 
запіё без ёіёѵез, ргіпсіраіетепі без батез, еі 
епіт, еще Іез ріиз Ьеііез ѵоіх зопі сотріёіе- 
тепі бёігиііез. 

С’езі ип іаіі біре бе гентщие, еще, Іапбіз 
Лие без ёіёѵез бе ріапо, раг ехетріе, не реи- 
ѵепі щиег без тогсеаих ехірапі 1а бехіёгііё 
без боі§із запз аѵоіг Іаіі а Іопб без ехегсісез 
бе бощіз еі бе рттез, ои ерГісі, запз 1’ехег- 
сіее тесапщие пёсеззаіге, еі запз Іа бехіёгііё 
іпбізрепзаЫе, Іез сіогдіз геіизепі б’еих-тёшез 
Іеиг зегѵісе—іі аггіѵе ргезцие сііаеще щиг цие 
Іез ёіёѵез, ргіпсіраіетеііі Іез батез, циі зопі 
ріиз ои тоіпз боиёз б’ипе ѵоіх ргорге аи сііапі, 
зе сгоіепі А тёте, запз ёіибез ргёрагаіоігез 
дисісошщез, бе сііапіег іттёбіаіетепі без скап- 
зопз, без готапсез, без агіеііез, еіс. Из пе 
зопі би гезіе цие ігор зоиѵепі епсоига^ёз бапз 
сеііе сгоуапее еггопёе раг без ргоіеззеигз іро- 
гапіз, сціі Яаііепі Іеиг ѵапііё ргётаіигёе. 

II Іаиі ащиіег А сеіа, цие Іез ёіёѵез регбепі 
зоиѵепі Іеиг ргетіег §ойі роиг Гёіибе, циаиб,— 
аргёз аѵоіг ге<щ рагіоіз аззег Іоп^іетрз, зои¬ 
ѵепі тёте репбапі без аппёез, ип епзеіре- 
тепі ѵісіеих ои бёіесіиеих, аргёз аѵоіг зоиѵепі 
шаі сііапіё Іез аігз Іез ріиз біійсііез, еіс., еі 
расе аих сотріітепіз Паііеигз еібёріасёз б’а- 
тіз іпсотрёіепіз, зе сгоіепі бёіА без агіізіез 
бе ргетіёге Іогсе,—сез ёіёѵез аггіѵепі ріиз іагб 
сЬег ип ргоіеззеиг ЬаЬіІе, еі боіѵепі гесоттеп- 
сег (іез ёіисіез соггесіез йериіз Іе соттеп- 
сетепі. 8і Іе поиѵеаи ргоіеззеиг пе зоиіі раз 
б’ипе гёриіаііоп соттапбапі Іе гезресі еі іп- 
зрігапі ипе сопйапсе аѵеи§Іе еі зиійзаттепі 
Іопбёе, ііз зе ѵоіепі аззег зоиѵепі зиЬііетепі 

і іег ііігег \Ѵигбе. Бег Мап§еІ ап (исіііщеп 6е- 
: запрекчіеп, іп іѵеісііеп еіп аиі ргакіізске 
і ЕгМгшщ рзИНгІев ѴегГаЬгеп зузіешаіівск ѵег- 
! Гоір іѵіігбе, та? \ѵоЫ аисіі Ніеііз зеіпеп бгипб 

іп бет ІѴібегѵѵіІІеп тапсЬег Кііпзііег ІіаЬеп, 
іііге бебапкеп /и Раріег хи Ьгіпрп. Мапскет 
рЬгіекІ ез ѵіеііеіеііі аисіі ап бег зШізіізскеп 
бедѵапбіііеіі, зеіпе Ібееп беиііісіі іп ІѴогіеп 
аизхибгискеп. Аисіі іп апбегсп МизікІасЬегп • 
Гіпбкі тап йЬпІісЬе Егзскешипрп, \ѵіе х. В. 
іп бег Ѵіоііпзсііиіе ѵоп ЗроЬг. іѵеіеііе Ьеі аіі 
ііігег чпЬезІгеіІЬзгеп ѴогігеІПісІікеіІ, рих еі- 
“•епііісіі, оЬёіеісЬ зіе \ѵоЫ аисіі зеііг ЬепсЬ- 
іе.ішѵегіке ІѴіпке чпб Веріи Іііг Зіеііппё ипб 
Наііип"; без Іпзігитеиіез, \ѵіе без ЗсЬііІегз, 
еіс., епіііаіі, беппосіі, аіз бапхез Ьеісасіііеі, 
теііг Іііг Ьегеііз юеііеі' ѵогдезскггііепе Осі- ) 
дег, аіз Іііг рпяііеке Апрапдег, ѵоп Ьезои- 

I бегет Ииіхеп зеіп капп; \ѵа1ігзс1іеіп1іс1і аиз 
б еіп еіпіасііеп бгипбе, \ѵеі1 8роЬг. іѵіе зо 
ѵіеіе апбеге ^гоззе КйпзІІег, піетаіз Схеіе 
депкеіі декаЫ, дапгііек нпѵогЬег'еііеіе 
Зскіііег ѵоп беп аііегегзіеп АпІап"Зйгйпбеп 
ап, хи ипіеггіеіііеіі. Ііпб беппосіі 1іАі)<;1 §егабе 
"апг Ьезопбегз Ііеіт безаіі§ип1еггіс1і1е зо ип- 
еибіісіі ѵіеі баѵоп аЬ, іѵіе баз Зіибіит, біе 
Віібиіщ чпб ЕпІ\ѵіске1ип§ бег тепзсібісііеп 
Зіітте ѵоп беп егзіеп Апіап^еп ап е^ііеі 
іѵігб. \ѴоЫ капп еіп Ііісіііійег егіаіігепег ЕеЬ- 
гег аисіі зеІЬзі зраіег посіі, Ьезопбегз Ьеі іи- 
Іеііцепіеп Зсіійіегп, ІеЫегІіаІі Ап§е1егп1ез обег 
Ап§е\ѵо1іііІс,з хи ѵегЬеззегп зисііеп, аЬег, еі- 
пезіііеііз ^еііі ІііегЬеі пісЫ зеііеп зеііг ѵіеі ( 
козіЬаге 2еіі ѵегіогеп, аибегеиіііеііз зіпб тап- 
сііе Ребііег, Ігоіх аііег, зеііепз без Ьеіігегз ипб 
Зсііиіегз ап^епаибіеп МііЬе, Оебиіб ипб Ве- 
Ііаггіісіікеіі, §апх ишшщІісЬ ѵоШу аиззитег- 
деп ипб хи ЬезеШ^еп. Тііеііз ѵѵіѵб аисіі бигсЬ 
Іаізске Апіеііип? еіеісіі хи Апіап^ без 81и- 
біишз зо^аг пісЫ зеііеп біе Оезипбііеіі, Ьезоп- 
бегз ѵѵеіЫісІіег ЗсЫіІег, ипіегёгаЬеп, іііеііз §е1іеп 
аисЬ біе зсіібпзіеп ЗГшппеп бабигсіі хи бгипбе. 

Езізі еіче Ьепіегкепзіѵегіііе Тііаізасііе, базз, 
іѵаЬгепб х. В. Зскіііег іт Сіаѵіегзріеі піекі 
РіпёегІегіі§кеіі егіогбегпбе Зіііске зріеіѳп кііа- 
пеп, Ьеѵог Р1п§егйЬип§еп, Топіеііег и. з. іѵ. 
§гііпбІіск §еііЫ іѵогбеп, ба кіег, окпе біе ег- 
Іогбегііске тескапізске Некипц ипб егіап^іе 
Регіі§кеіі, біе Ріп§ег ѵоп зеІЬзі зскоп беп 
Біепзі ѵегза^еп, зо котті ез Іазі іа^ііек 
ѵог, базз ЗсІиіІег ипб Ьезопбегз Зекіііегіппеп, 
біе зіек іт Везііхе еіпег текг обег тіпбег 
хит безап^е зіек ^иа1ійсі^епбеп Зіітте Ье- 
Гтбеп, окпе іебѵѵебез Ѵогзіпбшт зіек Ьеіа- 
кі^і §ІаиЬеп, зоіогі Ьіебег, Агіеп и. з. \ѵ. 
зіп§еп хи кііппеп, іп дѵеіекет Іаізскеп ІѴакпе 
зіе Іеібег пиг хи оіі бигск ипѵегзіАпбіёе, ік- 
гег ипгеіііёеп Еііеікеіі зектеіекеіпбеп безап§- 
іеіігег, зо^аг Ьезіагкі ѵѵегбеп. Ез кбтті поск 
кіпги, базз Зскіііегп біе игзргіііі^ііеке Ьизі ат 
Зіибіиіп оіі бабигск ѵегіеібеі ѵѵігб, \ѵепп біе- 
зеІЬеи, паскбет зіе Ьегеііз ІАп^еге 2еіі — оіі 
зеіі бакгеп (ІеЫегкаІіеп обег тап^еПіаРіеп) 
безапрпіеггіскі рпоззеп, паскбет зіе ке- 
геііз оіі біе зскіѵіегіёзіеп Агіеп еіс. зскіескі 
рзип^еп ипб ѵегтбёе ипхеіііеег, зсктеісЬеІ- 
Ьаііег Сотріітепіе игіЬеіІзипІАкіёег Ргеипбе, 
зіек Ьегеііз Іегіір Запрпппеп гѵйкпіеп, врА- 
іег, игенп біезеІЬеп го еіпет іііекііёеп Ьекгег 
коттеп, аиів Иеае ѵѵіебег ёйпгііек ѵоп ѵогпе 



в 
замѣна плохую методу хорошей, можно рабо¬ 

тать безъ перерыва, между тѣмъ какъ го¬ 

лосъ—красивѣйшій, но и чувствительнѣйшій 
изъ музыкальныхъ инструментовъ — легко 
утомляется, можетъ потеряться безъ воз ■ 
врата навсегда отъ негодной работы, продол¬ 

жавшейся нѣсколько лѣтъ. Почти всякій учи¬ 

тель музыки безъ стѣсненія совѣсти даетъ так¬ 

же и уроки пѣнія; такой учитель, никогда 
не занимавшійся или только крайне поверх¬ 

ностно изученіемъ человѣческаго голоса, не 
способный образовать голосъ по законамъ искус¬ 

ства, даетъ ученикамъ на первыхъ же порахъ 
сольфеджіи, вокализы и романсы. Учениковъ 
это забавляетъ; родители ихъ. желающіе бле¬ 

снуть въ обществѣ скороспѣлыми талантами 
дочерей, съ своей стороны приходятъ въ во¬ 

сторгъ отъ такихъ видимыхъ успѣховъ со¬ 

существующіе во множествѣ сольфеджіи. 

вокализы (которыхъ не слѣдуетъ смѣшивать 
съ сольфеджированіемъ взятымъ само по себѣ) 

принесутъ не много пользы въ рукахъ не¬ 

свѣдущихъ. Онѣ моглибы быть полезными въ 
рукахъ толковаго учителя въ томъ случаѣ, если 
бы были расположены въ систематическомъ по¬ 

рядкѣ, подобномъ порядку расположенія фор¬ 

тепьянныхъ этюдовъ Крамера или Черни, если 
бы указывали правила для образованія голоса 
ит. д., если бы содержали въ системати¬ 
ческомъ порядки вегъ необходимыя подгото¬ 
вительныя гіпражненгя. Нѣкоторые изъ та¬ 

кихъ вокализовъ отчасти заботятся объ этой 
дѣли, но всѣ мнѣ извѣстные сборники, по 
моему убѣжденію, пе исчерпываютъ предметъ; 

во всякомъ случаѣ то, что достигается съ ними, 
достигяется лучше, вѣрнѣе и скорѣе другимъ 
путемъ, другимиспособами. Благодаря такимъ 
вокализамъ и сольфеджіямъ (болѣе или менѣе 
настоящимъ мелодіямъ безъ текста) ученикъ 
пріучается затверживать механически аріи 
и пѣсни безъ словъ; онѣ не могутъ быть 
даже сравниваемы съ хорошими фортепьян¬ 

ными этюдами, потому что ужь одно правиль¬ 

ное произношеніе теиста въ пѣніи само по себѣ 
требуетъ упорнаго изучепія. По моему убѣжде¬ 

нію употребленіе такихъ вокализъ безполезно 
отнимаетъ время и губительно, въ особенности 
въ рукахъ невѣждъ—учителей (которымъ онѣ 

гепѵегзёз бе Іеаг каиіеиг іта^іпаіге бапз Га- 
Ьіше би бёзезроіг, еі регбепі іоіаіетепі Гепѵіе 
еі 1е ббзіг бе сопііпиег. II іаиі зе гарреіег еп- 
эиііе, дие Іа ѵоіх китаіпе п’езі сошрагаЫе а 
сек е^агб а аисип аиіге іпзігитепі тизісаі, б’ой 
И зиіі, (| не зрёсіаіетепі Гёіибе би скан! пе 
реиі-ёіге ргоіоіщёе ^ие репбапі 1е Гетре 1е ріиз 
зігіеіетеиі пёсевзаіге. (ршпб он ріапо ои іоиі 
аиіге іпзігиюепі зе ігоиѵе бёіёгіогё еп іоЫііё 
ои еп рагііе раг ип Іопп; иза§е, оп а Іа Га- 
еиііё бе 1е гешріасег раг ип теіііеиг, еі Іез 
ехегсісез реиѵепі сопііпиег запз іпіеггпрііоп; Іа 
ѵоіх китаіпе, аи сопігаіге,—1е ріиз Ьеаи еі 
зигіоиі 1е ріиз бёіісаібе іоизіез іпзігтпепіз,— 
п’а (]ие ігор бе Гасііііб а зе і'аіірег еі а зе 
бёігиіге, тете іоіаіешепі еі роиг іогфигз 
раг без ёіибез бе ріизіеигз аппёез таі бігі&ёез 
ои ігор кагаззапіез. С’езі таікеигеизетепі ип 
Гаіі ргезрие іоипіаііег, дие без ргоГеззеигз бе 
скані, ()иі ргёаіакіетепі пе зе зопі Ііѵгёз, зі- 
поп іагааіз, би тоіпз дие ігёз зирегйсіеііетепі 
а Гёіибе бе Іа ѵоіх китаіпе (саг ргезрие ска- 
дие ргоіеззеиг бё тизщие боппе а сбіё бе зез 
аиігез Іесопз бе тизщие, аиззі запз кёзііаііоп 
еі запз зегириіе, без Іег.опз сіе сігапі). раг 
Іеиг іиашріе бе сарасііё а Гогшег Іа ѵоіх зиі- 
ѵапі Іез гё&іез бе Гагѣ, Гопі іттёбіаіетепі 
скапіег без зо1%ез, без ѵосаіізез еі без готап- 
сез; еі Іез ёіёѵез, диі ееіа атизе, сотте Іез 
рагеніз, ішраііепіз бе Ьгіііег раг Іез іаіепіз бе 
Іеигз ГіНез бапз Іа ѵіе зосіаіе, зопі бе рагі еі 
б’аиіге, скагтёз бе еез рго§тёз аррагеютепі 
зі гарібез *). 

Ьа Гоиіе бе зоі/'ёдез еі бе ѵосаіізез риЫіёз 
(пе раз сопГопбге аѵее Іа зоітізаііоп ои Іез зоі- 
йщез ргоргетепі бііз), пе зопі дие бе реи б’и- 
іііііё а Гёіёѵе бапз Іез таіпз бе таіігез і§по- 
гапіз; іів пе роиггаіепі 1е беѵепіг бапз ееііез 
бе таіігез какііез, дие би шотепі ой, зузіё- 
таіщиетепі аггап^ёз—а реи ргёз бапз Іе рпге 
без ёіибез сіе ріапо сіе Сгатег ои бе Сгег- 
щі,—іізроигзиіѵгопіеі теіігопі еп ргаіщие Гар- 
рііеаііоп без гё^іез ргіпсіраіёз роиг Іа іогтаііоп 
бе Іа ѵоіх, еіс., еі ри’ііз сопііепбгопі бапз ипе 
зиііе, заѵаттепі §габиёе, іоиз Іез ехегсісез ргб- 
рагаіоігез пёсеззаігез к ГеГіеі бе гепбге Іа ѵоіх 
ЙехіЫе, еіс. 

ІІп сегіаіп поткге бе сез ѵосаіізез роиг- 
зиіѵепі, іі езі ѵгаі, еп рагііе би тоіпз, Іе Ъиі 
еп фіезііоп, таіз Іез соііееііопз рагѵепиез )из- 
ди’ісі й та соппаіззапсе, не зопі,—зиіѵапі та 
сопѵісііоп іпііте,—раз зиШзаттепі ёіепбиез к 
кеаисоир ргёз, еі Іез гёзиііаіз ди’еііезроиггаіепі 

*3 Луи Элертъ въ своихъ остроумныхъ «Езяау'з 
аиз йсг Тоітеіі» превосходно замѣчаетъ: Ни од¬ 

ному искусству можетъ быть не обучаетъ такая мис¬ 
ка непризванныхъ къ дѣлу людей какъ музыкѣ... У 
кого на рукахъ процессъ, безъ сомнѣнія обратит¬ 
ся не къ первому встрѣчному сутягѣ, а къ людямъ, 
которымъ государство ввѣрило адвокатуру; точно 
также въ случаѣ болѣзни зовутъ врача, а не шарла¬ 
тана. Во всѣхъ областяхъ жизни всегда есть защи¬ 
та противъ невѣжества и неспособности; нѣтъ ее 
только въ искусствѣ. Кто не достаточно оріентиро¬ 
ванъ въ немъ, не имѣетъ никакой возможности от¬ 
личить художника отъ шарлатана. Безгранично зло, 
производимое подобнымъ положеніемъ дѣла. Всякій 
музыкантъ внаетъ, что первоначальное плохое обу¬ 
ченіе оставляетъ почти непоправимые результаты: 
Остаются дурныя привычки, небрежность и безвку¬ 
сіе, которыхъ не въ состояніи уничтожать лучшіе 
учителя. 

*) Вапз зез зрігііиеіз «Еззауз аиз іег ТопѵѵеІЬ, 
Ъоиів Екіегі Гаіі Іез ехссііепіез оЬзегѵаііопз зиі- 
ѵипіеэ: «Аисип агі п’еві реиі-ёіге епзеіцпё раг ип 
зі дгапсі потЬге Не регзоипез іпсотрёіепіез дие Іа 
тивщие. Сеіиі ^иі а ип ргоеёв ё зиіѵге, ее даг- 
ёега дёпёгаіетепі Пе Іе сопПег ё ип аѵосаі поп- 
гесоппи (ЦСіпкеІа<1ѵокаі)\ іі в’айгеззега аих Іют- 
ѵпез к ГЕіаі а сопйё Іа тіэзіоп зрёсіаіе сіи 
Ьаггеаи, іоиі сотте 1’оп пе Гаіі раз арреі, еп саз 
сіе таіайіе аих зесоигз «Тип сЬагІаіаи, таіз ё сеих 
Ц’ип тёйесіп ййтепі ііріотё. Бапз іоиіев іез соп- 
Йіііопѳ Пе Іа ѵіе, іі ехізде Дез ргоіесііопз сопіге 
Гідпогапсе еі 1’іпсарасііё, заиГ Йапв 1’агі. Одісоп- 
дие п’езі раз, раг Ііазагй, зиШааттепі огіепіё йапз 
ееііе таііёге, пе роззёсіе аисип тоуеп іе іізііпдисг 
Гагіізіе іи сЬагІаіап. Ье таі ргоіиіі раг ееііе рег- 
ріехііё езі іттепзе. СЬадие Ьотте іи тёііег ваіі 
діх’іі езі к реи ргёз ітроззіЫе іе рогіег гетёіо ё 
ип епзеідпетепі ёіётепіаіге іёГесіиеих іе Іа ти- 
зщие. II гевіе Ющоигз іез таиѵаізез ііаЬііиіез, іез 
соппаіззапсез вирегвсіеИев еі іе іёГаиіз іе дойц циі 
эоиѵепі іёйепі іоиз Іез еЯогів іи таііге іе ріиз ЬаЬіІе». 

огйепііісіі ги зіисіігеп апГап^еп тііззеп, 
Ьезопбегз, \ѵепп бег пеие ЬеЬгег піекі Ьегеііз 
еіпез еЬгГигсЫ^еЬіеіепбеп, ипегзскйіІеі'ІісЬез 
Уегігаиен еіпЛоззепбеп ЕиГез ^епіевзі, зіек 
піекі зеііеп ріоігііек зо аиз ікгег еіи^'.ЬіІбеіеп 
Ябке, іакіііщз іп еіпеп (гозііозеп АЬ^гипб кег- 
акйезійггі зекеп, ипб бапп аиі біезе \Ѵеізе біе 
Ьизі ат $іибіиіп ѵегііегеи. Ез ізі кіегЬеі поск 
іи егпзіе Егѵгаёип^ ги гіекеп, базз біе тепзск- 
Ііске Зіітте іп біезег Ніпзіскі тіі кеіпет ап* 
бегеп тизікаіізейеп Іпзігитепіе ѵег§Ііекеп іѵег- 
беп капп, ѵѵгзйаІЬ аиек біе Зіибіепхеіі зрегіеіі 
без безап^ез піекі Ікп§ег аіз аиззегзі поік\ѵепбі§, 
аиз^ебекпі іѵегбеп багі. ТУепп еіпСІаѵіег, обег 
)ебез апбегеіпзігитепі. бигек ѵіеііакгіёез ІІеЬеп 
аиГбетзеіЬеп, зекіескіег обег §аг §апгипіаи§1іск 
^еѵѵогбещзо капп тап баззеІЬе бигек еіпапбегез, 
Ьеззегез, егзеігеп, ипб біе Иейип^еп окпе Чпіег- 
Ьгескип§ Гогізеігеп; хѵаЬгепб біе тепзскііске 
Зіііпте, біез кеггііекзіе, аЬег ги^Іеісіі аиек гаг- 
іезіе аііег тизікаіізсііеп Іпзігитепіе, еіптаі 
бигек ипѵогзіекіі^ез, ипѵегзіаіібі^ез, обег ги ап- 
зігепдепбез ѵіе1іаЬгі»е.з Зіибіит, пиг ги Іеіекі 
егтйсіеі, ѵегйогЬеп, ]а дсіпгІісЬ, ипіаидІгсЬ 
ипб ипегзеЫісІі /иг еюід ѵегіогеп \ѵегбеп 
капп. Ез §екбгі Іеібег ги іазі ІкдІіскеп Ег- 
зскеіпип§еп, базз Ѳезап§іекгег, біе баз Зіибіит 
бег тепзсЫіскеп 8іітте §аг піекі, обег боек 
пиг коекзі оЬегііасЫіек Ьеігіекеп (бепп, Сазі 
^ебег Мпзікіекгег §іеЫ аиек оііпе Вебепкеп ипб 
беѵѵіззепззкгиреі поск пеЬепЬеі аиек 6езап§- 
ипіеггіекі), Ьеі ікгег ІІпГакі§кеі{ біе Зіііпте- 
кипзі^етазз аизгикіібеп, зоГогі зо^епаппіе 8о1- 
іе^іеп, Ѵосаіізеп ипб Ьіебег зіп^еп Іаззеп,— 
ипб Зскйіег, лѵеіеііе біезез атйзігі, зо ѵѵіе Еііегп, 
чѵеіеке біе 2еіі піекі егѵѵагіеп кОппеп тіі бепГгйк- 
геіГеп Таіепіеп ікгег Тбекіег іп безеіізскаііеп ги' 
ё;Іапгеп, зіпб тіі зоіекеп япзскеіпеиб зектбіеп 
Еогізскгіііеп, Ьеібегзеііз зекг гиі'гіебеп*). 

Біе таззепкаГі егзскіепепеп 8о1іе§§іеп, Ѵо¬ 
саіізеп (тіі бет еі§епЫіскеп Воітігеп обег 
ЗоІГе^ігеп піекі ги ѵеггѵеекзеіп), зіпб іп бег 
Наиб ип\ѵіззепбег Ьекгег те бет 8ски1ег ѵоп 
пиг дѵеш^ет Ниігеп; зіе кОппіеп, зеііепз іііек- 
іі§ег Ьекгег пиг бапп пйігііек ѵѵегбеи, тпп 
біезеікеп. еіш іп бег Агі, те г. В. Сга- 
тег’з обег Сгегпу’з Сіаѵіег-Еійбеп, зузіета- 
іізск §еогбпеі, біе Наиріге^еіп еіпег §иі«п 
Зіітткіібипй и. з. ѵѵ. ипб г» зіи/'епшізег 
Роіде, аііе поіШѵепйідеп ѴогйЬипдеп, йіе 
Віітте Ыедзат т таскеп, іп Аптпбип§ 
ЬгасЫеп. Ніп ипб \ѵіебег ѵегіогеп тапске біе¬ 
зег Ѵосаіізеп ѵѵоііі іксііѵѵеізе біезеп 2ѵѵеск, 
акег біе тіг Ьізкег Ъекаппі ^етгбепеп 8аіпт- 

Ъопіз Еійегі3 іп веіпеп ^еізѣгеісЬеп «Ейбау’ѳ — 
Аиз йег ТопѵѵеІЬ шасЫ; Гоі^епсіе ігеІГешіе Ветег- 
кипдеп: «Кеіпе Кип8Іі ѵіеІІеісЫ ѵѵ^ігсі уоп еіпег зо 
ппуегііаііішазві^^гоззеп Мааззе ИпЬегиГепег ^еіеіігі:, 
\ѵіе <1іе ТопкипзЪ. Наі )ешап(1 еіпеп Ргогезэ ги 
ШЬгеп, зо ё'еЫ; ег деѵѵізэ іп йеп зеиепвііеп Раііеп 
ян ептет ѴУіпкеІайѵокаЬеп; ег ѵѵепіеі аісЬ ап Мап- 
пег, (}епеп йег Зіааі Йіе Айѵокаііиг йЬеПга^еп Ьаі. 
\ѵіе гаап піеЬЬ ъпт ^иаск8а1Ье^, аошіегп гитрго- 
плоѵігіеп АггІ; ^еііѣ, ѵѵепп шап кгапк ізЬ. Іп аІІеп 
Кгеівеп (Іез ЬеЬепз ^іЫ; ев ЗсЬиіг ^е^еп ѵбіі%е 
ІІп^іззепііеііі ип<і Сіпі'ііІіі^кеИ;,—іп Лег Кипві; аііеіп 
піекі. 'ѴУег іп Ліезег піекб гиШИі^ огіепііг* іві, Ьаі 
кеіп Міиеі іп НапЛеп, Леп Кйпѳіііег ѵот СЬагІа¬ 
іап га ипіегзсЬеіЛеп. Баз ІІеЬеІ, туеІсЬез ЛигсЬ 
зоісііе ІЫЫоэі^ксіЬ еггеи^і; ^ігЛ, ізі; патепіоз. ^е- 
йет Мапп ѵоп ЕасЬ ѵѵеізѳ, Лазз зсЫесЬіег тизіка- 
ІівсЬег ЕІетепѣагппіеггісЬі; ^аѳЬ ипаизгоиЬаг ізі;. 
Ез ЫеіЬеп ѳсЫееЬѣе ОелѵоЬпЬеіІіеп,' 0ЬегЙё.сЫіс1і- 
кеііеп ипЛ СеэсктаскІозі^кеНеп аигйск, (Ііе Лег 
^езсЬіккевІіе Меізкег' ой пісЫ шеЬг 2ег8і;бгеп капп. 
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удобны, представляя вокализы и аккомпане¬ 

ментъ готовыми): необходимыя предваритель¬ 

ныя упражненія, также какъ и произноше¬ 

ніе словъ если и не оставляются совсѣмъ всто- 
ронѣ, все таки откладываются. Сверхъ того 
въ этомъ случаѣ не возможно развивать слухъ 
ученика, или исправлять его. 

И въ этомъ отношеніи, по моему убѣжде¬ 

нію, можно достигнуть простѣйшимъ путемъ 
лучшихъ и скорѣйшихъ результатовъ. Про¬ 

фессоръ долженъ вообще, и въ особенности на 
первыхъ порахъ стараться давать объясненія 
возможно проще,. и возможно яснѣе пока¬ 
зывать приложенія правилъ къ практикѣ, 

Это же мыслимо вполнѣ только щж словес¬ 
ныхъ объясненіяхъ, сопровождаемыхъ прак¬ 

тическими указаніями профессора, въ особен¬ 

ности если послѣдній (чего всегда слѣдуетъ 
желать)—пѣвецъ или былъ пѣвцомъ. Такъ 
напримѣръ невозможно описать словами ясно 
и понятно—даже путемъ самыхъ остроумныхъ 
объясненій—какъ слѣдуетъ взять, произвести 
и держать звукъ, что легко дѣлается путемъ 
практическимъ, если профессоръ споетъ уче¬ 

нику, объяснитъ ему путемъ личнаго при¬ 
мѣра *). 

Эти замѣчанія относятся также къ произ¬ 

ношенію словъ, пониманію пьесы, музыкаль¬ 
ному стилю и т. д. Никакія писанныя объ¬ 
ясненія не замѣняютъ личнаго практическаго 
примѣра. Никто не можетъ быть дѣйствительно 
хорошимъ учителемъ пѣнія, если—ради ли не¬ 

знанія, удобства, потому что не обладаетъ 
даромъ объясненія легкаго и понятнаго, или 
изъ желанія щадить свой голосъ — вслѣд¬ 

ствіе одной или нѣсколькихъ причинъ, не 
поетъ ученикамъ, служа имъ примѣромъ: не¬ 

возможно достигнуть желаемой цѣли однимъ 
только путемъ теоретическимъ. 

Учитель долженъ возможно хорошо вла¬ 

дѣть фортепьяно, — иначе онъ принужденъ 
обращать слишкомъ большое вниманіе на акком¬ 
панементъ, въ особенности впослѣдствіи въ 
аккомпанементахъ арій и отрывковъ, требую¬ 
щихъ техники пальцевъ; въ этомъ случаѣ ему 
невозможно отдавать все вниманіе учащемуся. 

Если преподаватель прибѣгаетъ къ помощи 
аккомпаньятора, то онъ находится въ зависи¬ 
мости отъ третьяго лица. Лучшіе результа¬ 

ты даетъ преподаваніе, когда учитель съ уче¬ 

никомъ находятся лицомъ къ лицу, безъ по¬ 

мѣхи представляемой аккомпаньяторомъ. Въ 
большихъ школахъ, напр. въ консерваторіяхъ, 
это, конечно, не легко достигается; зарождаю¬ 

щееся же отъ одновременнаго присутствія нѣ¬ 

сколькихъ лицъ, преслѣдующихъ одинаковую 
цѣль, соперничество часто даетъ и хорошіе ре¬ 

зультаты. Во всякомъ случаѣ здѣсь на лицо 
только преподаватель и ученики, тогда какъ 

*) ЗХёрЬеп сіе Іа МаЛеІаіпе говоритъ: «Понятно 
затрудненіе теоретика для объясненія помощью пера 
дѣйствій, вполнѣ заключающихся въ звунѣ>. 

ёіге арреіёез а Гоигпіг бапз Гепзеі§пешеиІ, рехі- 
ѵеиі ёіге оЫепііз раг б’аиігез ѵоіез еі раг б’аи¬ 
ігез тоуевз (Типе Гауоп іпііпііпепі юеШеиге, 
ріиз зйге еі рінв гарібе. Раг сев ѵоеаіізез ои 
зо1%ез (шёіобіез ріиз ои шоіііз бёѵеіоррёез, 
заве іехіе, тёше зоиѵепі за из ѵоуеііе), І’ёісѵе 
п’езі (ще ігор Гасііетепі епігаіпё а сііавіег шё- 
саіііхуиетепі Іез шёіоіііез (цгеііез іиі ой'геві, еі 
^иі не зоиЬ, Іа ріирагі (іи іетрз, еще без аігз 
ои без готапсе& запз рагоіез, пе роиѵапі-ёіге 
сошрагёез еп аисіше Гасоп, аѵее бе Ьоппез ёіибез 
бе ріапо, ѵи цие бапз сеііез-сі іі ве реиі раз 
ёіге циезііов бе рагоіез, іавбіз цие, роиг се 
^иі соисегпе 1е сЬапі, Іа ргопопсіаііоп іизіе еі 
соггесі би іехіе ехір бё]а зрёсіаіегаепі иве ёіибе 
бііщепіе еі аззібие. 

Аиззі, Гетріоі бе сез ѵоеаіізез пе ргёзепіе- 
і-іі, зеіоп тоі, аисипе иіііііё: бе паіиге а еп- 
ігаіпег без регіез бе іетрз, іі езі ниізіЫе тёте, 
зигіоиі бапз Іез шаівз бе ргоГеззеигз іцпогапіз 
(аихциеіз би гезіе се ргосёбё езі ехсеззіѵетепі 
сотшобе, ѵи ци’ііз ігоиѵепі сез ѵосаіізез іоиіез 
ргёіез аѵес Гаесотраёпетепі пёсеззаіге), еп се 
еще Гёівбе зрёсіаіе дез ехегсісез ргкіітгпаі- 
гез раг/аііетепі іпдізрепзаЫез, аіпзі цие 
бе Іа ргопопсіаііоп ди іехіе, еп езі, зіпоп 
реиі-ёіге іоіаіешепі вё§1і§ёе, би тоівз, іпиіііе- 
тепі Іаіззёе ігор бе сбіё еі гесиіёе. Евоиіге, се 
ргосёбё пе сопііепі аисип ёіёюепі ргорге а бі- 
гі§ег, а сопбиіге, а аіщіізег, еі аи Ьезоіп а 
ашёііот- ГогеіПе, Ѵогйе тизісаіе, бе Гёіёѵе. 
Сеі о^'еі реиі ёіге аііеіпі аиззі, зеіоп тоі, 
раг ипе аиіге ѵоіе ріиз зітріе, ріиз еіГісасе еі 
ріиз гарібе. Зиіѵапі топ ехрёгіепсе, іе зиіз аг- 
гіѵёе а Іа соиѵісііои цие, бапз Гепзеі§петепі 
би сЬапі еп ёёпёгаі еі ргіпсіраіешепі аихрге- 
тіегез рігазез де сеі епзеідпетепі, 1е рго¬ 
Геззеиг боіі з’еіГогсег бе боішег к зез Іедопз Іа 
ріиз дгапде зтріісііё еі Іа ріиз дгапде 
сіагіё д'арріісаііоп роззіЫез. Ог, ееіа п’езі 
сотріёіешепі гёаІізаЫе цие раг без ехрііса- 
ііопз ѵегЪаІез, ассошрарёез б’ехетріез рга- 
ііциез регзоппеіз бе Іа рагі би ргоГеззеиг, зиг 
іоиі, циапб,—се циіезі іоицигз к бёзігег,—1е 
ргоГеззеиг езі Іиі-шёте сЬапіеиг, ои, би тоіпз, 
р’іі Га ёіё. Аіпзі, іі езі раг ехетріе к реи 
ргёз ітроззіЫе бе дёсгіге б’ипе тапіёге сіаіге 
еі сотргёЬепзіЫе,—шёте аи гаоуеп без ехріі- 
саііопз Іез ріиз пщёпіеизез,—1’аііацие, Іа Гог- 
шаііоп еі Іа ргобисііоп би зоп, сотте 1е рго¬ 
Геззеиг езі к тёше бе 1е шолхіхех ргаіщиетепі 
к Гёіёѵе, циапб, скапіапі Іиі-тёте еп за ргё- 
зепсе, іі 1е Іиі Гаііепіепбге, сотргепбге еі зеп- 
ііг оЬіесііѵетепі раг зоп ехетріе регзоппеі *). 

Се цие ]е ѵіепз бе біге, з’аррЦие ё^аіетепі 
к Іа ргопопсіаііоп бе Іа рагоіе, к Іа сотргёЬеп- 
зіоп би тогсеаи, аи зіііе тизісаі, еіс. Раг 
зиііе, Іез ехріісаііопз ёегііез, тёте Іез ріиз ёіо- 
Чиепіез, пе роиггопі ]ашаіз гетріасег, зеіоп 
тоі, Гехетріе ргаііцие регзоппеі, еі регзоппе 
пе реиі ёіге ип ргоГеззеиг бе сЬапі ѵгаітепі 
циаіійё, зі,—воіі раг ірогапсе, зоіі раг сот- 
тобііё, ои ци’іі п’аіі раз 1е бон бе зе сот- 
типірег, бе боппег без ехріісаііопз Гасііез к 
сотргепбге, ои, реиі-ёіге аиззі, роиг ёраг^пег 

*} ВіірЬеп йе Іа Майеіаіпе, э'ехргітаН сіе}і сот- 
те,. виіС і сеі; ёцагк: «Он сотргепёга Іа (ІіГйсиІіё 
Чи’ёргоиѵе 1е Лёогісіеп роиг ехрІЦиег аѵес Гаі<1е 
сіе Іи рінте Лез еПеІе циі сопзізіепі ровШѵетеп 
бапз 1е 80п.> 

Іип^еи зіпб, теіпег 11еЬег2еи§ип§ пасіі, Ъеі 
хѵеііеіп пісЬі егзсЬбрГепб §епи§, ипб \ѵаз бигсЬ 
біезеІЬеп Ьеіт ІіпіеггісЬіе еггеіеііі хѵегбеп кбпп- 
іе, ізі аиГ апбегет \Ѵе§е, бигсіх апбегез Ѵег- 
І'аЬгеп, ии^ІеісЬ Ьеззег, зісЬегег ипб зсііпеііег 
хи егіап^еп. ОигсЬ біезе Ѵосаіізеп обег 8о1- 
Іё^іеіі (шеііг обег хѵепі^ег аизёеГііЬгіе Меіо- 
біеп, оітн Техіхѵогіе), хѵігб бег ЗсЬиІег §аг 
хи ІеісЫ ги шесііапізсііет АЬзііщеп бег Ьіег 
§еЬоІепеп Сезанне ѵегіеііеі, біе гитеізі піеіііз 
апбегез, аіз Аггеи одег Ыедег оііпе ІѴогіе 
зіпб, хѵезЬаІЬ біезеІЬеп аисЬ кеіпезхѵсёз тіі 
аціеи Сіаѵіег-Еійбеп ѵег§1ісЬеи дѵегбеп коп¬ 
ией, ба Сіаѵіег біе Техіхѵогіе (бегеп гіс1ііі§е 
кштекіе Аиззргасііе Ьеіт Оезаіійе зскоп ап 
ипб Гііг зісЬ еіп етві^ез ЬеЬаггІісЬез Віибіиш 
егГигбеги), ёаг пісЬі іп Веігасііі обег Апѵѵсп- 
бип§коттсп. Меіпез Егаскіепз ізі біе Апхѵеп- 
бип§ біезег Ѵосаіізеп пиігіоз, геіІгаиЬепб ипб 
ѵегбегЫісІі, Ьезопбегз зеііепз ипхѵіззепбег ѣеіі- 
гег (бепеп иіігі^епз, іпбет зіе біезеІЬеп ^апх 
Гег(і§ ііеЬзі бет бахи ёеііогіаеп Ассотра^пе- 
пхепі ѵогйпбеп, біез ѴегГаЬгеп ііиззегзі Ьециет 
ізі), іпбет баз зрегіеііе Зіибіит бег дигсіі- 
аиз гтитдапдІісЪ поііігѵепдідсп ѴогйЪип- 
деп, зоѵѵіе бег Техіаиззргаске бабигсіх, \ѵепв 
аисЬ ѵіеІІеісЫ иісЬі еЬеп ^апгіісіі ѵегпасЫкз- 
зі§і, зо боек иппбікі§ кіпаиздезсІіоЪе?ітп[\ 
аиззегбет епіЬаІі біезез ѴегГаЬгеп кеіпе Еіе- 
тепіе ит баз ОЬг, баз тизікаіізске ѲеЪиг 
бег ЗсЬиІег, /и Іеііеп, ги зсЬагГеп ипб іт по- 
іЬі§еп РаІІе ги ѵегЬеззет. АисЬ біез ізі, теі¬ 
пег 11еЪег2еи^ип§ пасЬ, аиГ апбегет еіпГасЬе- 
гет \Ѵе§е, Ьеззег, пасЬбгііскІісЬег ипб зсіиіеі- 
Іег ги еггеісЬеи, \ѵіе ісЬ йЬегЬаирі бигсЬ еі- 
^епе ЕгГаЬгип^ аіз ЬеЬгегіп, ги бег беѵѵізз- 
Ьеіі ^еіапёі; Ып, базз Ьеіт (тевапрпІеггісЬіе 
іт АПё'етеіпеп, ^апг Ьезопбегз аЬег гсаЛгепд 
дег егзіеп Віадіеп деззеІЪеп, еіп Наирі- 
аи^ептегке аиГ ёГ088іто§1ісЬзІе дЕіп/'асМіеіі 
ипб гхѵасктаззіёе ВеиіІісЬксіі дез ги ег- 
Шагепдеп Ѵег'/'акгепз ги егзігеЬеп ізі, \ѵеІ- 
сЬез ГгеіІісЬ іп ѵоіікоттепзіег ѴѴеізе пиг бигсЬ 
тйпдііекез Егкіагеп ипб регзопііек ѵегап- 
зсЬаиІісЬзі ги егіап^еп ізі, Ьезопбегз \ѵепп,— 
\ѵіе біез ат хѵііпзсЬепз'ѵѵегіЬезІеп ѵѵаге, —бег 
ЬеЬгег зеІЬзі Запдег ізі обег \ѵаг; зо біігГіе 
ез Ьеізріеізхѵеізе Газі иптё§НсЬ зеіп, беи Ап- 
заіг, біе Ві1бип§, Еггеи^ипе ^ез Тонез, зеІЬзі 
бигсЬ біе ёеізігеіеіізіеп Егкіагип^еи зо §епаи 
беиШсЬ-ГаззІісЬ ги ЪезсІітеіЬеп ѵѵіе ез бег 
ЬеЬгег ргакіізск бет ЗсЬцІег бабигсЬ ѵегап- 
зсЬаиІісЬеп капп, \ѵепп ег іп беззеп Ое§еп\ѵагі 
зеІЬзі зіпдеггд, бигсЬ баз ІеЬепбі§е Веізріеі, баз- 
зеІЬе апзсЬаиІісЬ егкіагі ипб ги беЬог Ьгіо^і. *). 
Віез §і1і §1еісЬГа11з ѵоп бег ТехІаиззргасЬе, 

ѵоп бег АиГГаззип^, ѵот тизікаІізсЬеп Зіуіе, и. 
з. \ѵ.—БезЬаІЬ капп аисЬ, теіпез ЕгасЬіепз, 
біе Ьегебезіе ЗсЬгіГізргасЬе піетаіз баз рег- 
зопІісЬе ргакіізске Веізріеі егзеігеп, ипб 
Гііетаііб капп еіп хѵаЬгЬаГі аиз§егеісЬпеІег 6е- 
заи^ІеЬгег зеіп, \ѵепп ег,—(зеі ев аиз ІІп- 
кипбе, аиз ВедиетІісЬкеіі, обег базз іЬт біе 
ОаЬе бег МііЬеі1ип§, бег ІеісЫ ГаззНсЬеп ііЬег- 
геи§епбсп Егкійгип^ ГеЫі, обег еіхѵа, ит зіс.Ь 
зеІЬзі ипб зеіпе Зіітте тііёІісЬзі ги зсЬо- 

*) ЗіёрЬап Не ІаМаёеІвіпе йиззегіе зіеіі зсЬоп ѵѵіе 
ГоІцХ: ^Оп сотргепігаі Іа сИШсиНё, ци’ёргоиѵе 1е 
ІЬёогісіеп роиг еxр1і^ие^ аѵес Гаіке Не Іи ріите Лев 
еГГеХз, ^иі сопзівіепі; ро8Шѵетепі капе 1е зоп“. 



о 

аккомпаніаторъ, чуждая для преподаванія 
личность, въ больпіинствѣ случаевъ только 
стѣсняющая учителя и учениковъ. 

Я не имѣю претензіи вполнѣ замѣнить мо¬ 

имъ сочиненіемъ указанный недостатокъ хо¬ 

рошихъ объяснительныхъ правилъ для изу¬ 

ченія пѣнія: повторю еще разъ мое глубокое 
убѣжденіе въ томъ, чтодничто не въ.состояніи 
замѣнить личнаго преподаванія. 

Изученіе развитія голоса всегда интере¬ 

совало меня. Еще во время моей сценической 
карьеры, когда у меня иногда бывало свобод¬ 

ное время, я занималась преподаваніемъ пѣ¬ 

нія. Позже, въ бытность мою въ теченіи 
1В лѣтъ профессоромъ петербургской консер¬ 

ваторіи, также какъ и въ моемъ позднѣйшемъ 
частномъ положеніи и соединенномъ еъ нимъ 
широкомъ кругу дѣйствія, я имѣла воз¬ 

можность сдѣлать богатыя наблюденія на этомъ 
полѣ. Хотя съ разпыхъ сторонъ меня про¬ 

сили записать ихъ,—я не рѣшалась па это, по¬ 

нимая тяжесть задачи. Отнюдь также не хо¬ 

тѣла я увеличивать баластъ безчисленныхъ 
«школъ пѣнія», безполезно заграмождающпхъ 
музыкальную литературу. Но долгій рядъ го¬ 

довъ, посвященныхъ мною на изученіе развитія 
голоса, разносторонніе опыты, собранные мною 
практически, благодаря непрерывной внима¬ 

тельности, пути признанные мною по зрѣ¬ 

ломъ размышленіи цѣлесообразными и привед¬ 

шіе къ счастливымъ результатамъ—все .это 
заставляетъ меня надѣяться, что быть можетъ 
я въ состояніи дать указанія и правила не 
безполезныя, какъ для преподавателей, не 
имѣющихъ еще необходимой опытности, 

такъ и для ученицъ, желающихъ учиться. 

Сверхъ того, быть можетъ не лишенъ инте¬ 

реса систематическій и прогрессивный рядъ 
упражненій, по своему размѣщенію и разви¬ 

тію отличающійся отъ стереотипнаго порядка 
упражненій, встрѣчаемыхъ въ другихъ шко¬ 
лахъ. 

Примѣчаніе. Въ виду безчисленныхъ су¬ 

ществующихъ правилъ и упражненій, нахо¬ 

дящихся почти во всѣхъ руководствахъ, 

(имена авторовъ которыхъ невозможно ука¬ 

зать), было бы безполезно и невозможно от¬ 

крыть тутъ что либо новое Соединяя ихъ 
съ моими замѣчаніями и оиытомъ, я употреб¬ 

ляю для достиженія желанной цѣли лучшее 
изъ существующаго, въ поіьзѣ чего я могла 
убѣдиться въ продолженіе долгой дѣятель¬ 

ности. Во всякомъ случаѣ я слѣдую примѣру 
предшественниковъ, которые, выбирая въ сдѣ¬ 

ланномъ до нихъ, продолжали строить на 
фундаментѣ существовавшемъ. 

Собранныя здѣсь мои замѣчанія и совѣты, 

хотя и не лишенные, надѣюсь, интереса для 
другихъ странъ, сначала предназначался для 
Россіи, гдѣ, но въ особенности въ провинціи 
До послѣдняго времени и до основанія кон¬ 

серваторій въ Петербургѣ и Москвѣ, правиль¬ 

но ѵоіх,—іі не сЬлпіе раз, а зез ёіёѵез, еп Іеиг 
' зегѵапі аіпзі сГехешрІс еі бе тобёіе: іі езі іт- 
і роззіЫе іеі б’аііеіпбге 1е Ъгіі бёзігё раг Іа зеиіе 
ѵоіе бе Іа Шёогіс. Еп оиіге, ив Ьоп ргоГез- 
зеиг бе сЬапі беѵгаіі анззі уоиег соигаттепі 
Ь‘ рито\ саг, шз сеііе циаШё, іі рогіе (гор 
зон аНепІіоп а зон ргорге ассотраріешепі, знг-, 
іоиі ріиз Іагб, циаші Іез ёіибез опі аѵапсе а ин 
рпіні іеі, еще Іез ёіёѵез сЬапіепі <1ё]а без тог- 
сеаих, без аігз, еіс., боп( Гассотраріетепі 
ехі§е ипе ріиз рапбе бехіёгііё без боірз. С’езі 
ни іисоптёшені раѵе роиг ин ргоГеззеиг бе 
сЬапі, бе зе ігоиѵег бане Іа розШоп бёГаѵогаЫе 
бе беѵоіг зе зегѵіг б’ип ассотрадпаіеиг реп- 
бап( Гепзеіріетепі, ѵи ци’іі зе Ігоиѵе аіогз Га- 
(аіетепі банз 1а бёреибапсе б’ші ііегз. Ь’епзеір 
петеііібопие іоифигз Іез теіііеигз гёзиііаіз, (ціанб 
1е ргоГеззеиг еі Гёіёѵе зопі зеиі а зеиі. Бапз 
Іез рапбз ёіаЫіззетеніз зсоіаігез, .сотте раг 
ехстріе, банз Іез Сопзегѵаіоігез бе шизіцие, ееіа 
п’езі раз іоиригз Гасііе а оЬіеиіг, іі езі ѵгаі, 
шаіз Іа гіѵаіііё, сріі паіі, бапз сез іпзіііиііопз, 
бе Іа ргёзенсе зінінііанёе бе ріизіеигз ёіёѵез, 
зиіѵані ип Ьиі соттин, бонне зоиѵепі без гё- 
зиііаіз аѵаиіарих. Би гезіе, он н’угепсопіге супе 
без таіігез еі йез ёіёѵез іапбіз цие, 1а пё- 
сеззііё б’ип ассотрадпаіеиг а тёпе Іа ргёзепсе б’ип 
ііегз, циі зоиѵепі боіі рпег 1е ргоГеззеиг аиззі Ыеп 
цие Гёіёѵе. 

бе п’аі пиПетені Іа ргёіепііоп, бе сошЫе-г 
іоіаіетепі раг сеі оиѵга§е 1е таіщие зіріаіё 
сі-беззиз бе Ьошіез гё^іез ехріісаііѵез бапз Геп¬ 
зеіріетепі бисііапі, еі розе ехргітег епсоге ипе 
іоіз та сопѵісііоп інііте, цие гіеп п’езі а тёте 
бе гетріасег V епзеідпетепі огаі, регзоппеі. 
Вё]а репбапі та саггіёге зиг Іа зсёпе сотте 

сапіаігісе бгатаіісще, іе те Ііѵгаіз аѵес ипе ргёбі- 
іесііоп іоиіе зрёсіаіе а Гепзеіретепі би сЬапі. 
Ріиз іагб, зигіоиі, раі ей зиГГізеттепі 1’оссазіоп 
бе гесиеіШг бе гісііез ехрёгіепсез бапз се ботаіпе 
еп та циаіііё бе ргоГеззеиг бе сЬапі, репбапі 13 
апз, аи Сопзегѵаіоіге бе Зі.-РёіегзЬоигр риіз 
еп сеііе бе ргоГеззеиг ргіѵё, бепз ип сегсіе б’ас- 
ііѵііё ігёз ёіепби. Одоіцис ігёз-зоиѵеиі іпѵііёе 
бе ргёз еі бе Іоіп, а сопзіріег тез ехрёгіепсез 
зиг 1е раріег, іе п’аѵаіз ри т’у бёсібег іизчи’ё 
сеііе Ьеиге, пе те сасііапі еп аисипе Гадоп Іез 
рапбез біГІісиІіёз б’ипе іеііе ійсііе, еі бёзігапі 
іоиі аиззі реи аирпепіег тиіііетепі раг ип 
ігаѵаіі би тёте рте, Іе потЬге бёщ зі соп- 
зібёгаЫе без ёсоіез бе еііапі, циі опі іпопбё Іа 
Ііііёгаіиге тизісаіе. Серепбапі, аргёз потЬге 
б’аппёез б’ёіибез аргёз Іез ехрёгіепсез тиіііріез 
фіс,—расе ё ипе оЬзегѵаііоп аііепііѵе еі іпс.ез- 
запіе, раѵаіз гесиеііііез тоі-тёте ргаііциетепі; 
аргёз аѵоіг ѵи соигоппег раг ип ріеіп зиссёз Іез 
ргосёбёз ещераѵаіз аргёз бе Іопрез гёйехіопз соп- 
зібёгёз сотте Іез теіііеигз, іоиіез сезсопзібё- 
гаііопз те Гігепі серепбапі езрёгег, дие реиі- 
ёіге ]е зегаіз ё тёте бе боппег без іпбісаііопз 
еі без гё^іез диі пе зегаіепі раз запз иіііііё роиг без 
рго/еззеигз тащиапі епсоге де Гехрёгіепсе 
пёсеззаіге, аиззі Ьіеп цие, роиг без ёіёѵез бёзі- 
геизез б’арргепбге еі бе з’іпзігиіге; еп оиіге, Іа зёгіе 
зузіётаіщиееіргореззіѵе б’ехегсісез циі, раг Іеиг 
огбоппапсе еі Іеиг бёѵеіорретепі, зе зёрагепі бе 
Гогбге зіёгёоіуре цие Гоп гепсопіге бапз б’аиігез 
ёсоіез бе еііапі, пе зега реиі-ёіге раз запз іпіёгёі. 
А оЪзегѵег. Ѵи Іа Гоиіе б’ехегсісез еі бе 

гё^іез роиг бе сЬапі Й6)ё риЫіёз дие Гоп геп- 

пеп) зеіпеп ЗсЬйІегп пісЬіѵогзіпді ипб Птеи 
зо АНез зеІЬзі ѵегапзсЬаиІісЫ; аиГ іііеогеіі- 
зсЪет \Ѵер аііеіп капп тап Ьіег ипшб§1ісЬ 
гит епѵіІпзсЫеп 2іе1е ріапрп.— АисЬ зоіііе 
еіп ііісЫірг Ѳезапа^ІеЬгег то§1ісЬз( рі ипб 
рІаиГі# СЯаѵіег зріеіегі, бепп, оЬпе біезеЕі- 
рпзсЬаБ Ьаі бегзеІЬе §аг ги зеЬг зеіпе АиГ- 
теікзаткеіі аиГ біе еірпеС]аѵіегЬе§1еіІип§ ги 
гісЫеп (Ьезошіегз зрёіег, Ьеі ѵѵеііег Гогір- 
зсЬгШепет Біибіеп, №ело ЗсЬйІег Ьегеііз Ьіе- 
бег, Агіеп, и. з. №. зіпрп, бегеп Ассотрар 
петепі рбззеге РіпргГегіі§кеіі егГогбегп). Ізі 
бег безап^ІеЬгег іп бет ипріпзіірп Еаііе, 

'Ьеіт БпІеггісЫе зеіпе 2иГ1исЫ ги еіпет 
Ассотрараіеиге пеЬтеп ги тііззеп, зо Ьаі 
біез аисЬ зеіпе роззеп ИеЬеІзіёпбе, іпбет бег¬ 
зеІЬе зотіі зіеіз ѵоп еіпег йгіііеп Регзоп 
аЬЬап§і§ ізі; ат Везіеп ичгкі бег ІІпіеггісЫ 
зіеіз, \ѵепп ЬеЬгег ппб ЗсЬйІег ѵоп АпрзісЫ: 
ги АпрзісЫ тіі еіпапбег ѵегЬапбеІп кбппеп. 
Іп роззегеп ЕггіеЬирапзіаІіеі), №іе г. В. іп 
Мизік Сопзегѵаіогіеп, Іёззі зісЬ біез ГгеіІісЬ 
пісЬі йні бигсЬГііЬгеп, аЬег Ьіег №ігкі оГі бег 
ѴѴеІіеіГег ѵогіЬеіІЬаГі, бег Ьеі теЬгегеп 8сЬіі- 
Іегп, біе еіп ртеіпзаіпез 2іе1 ѵегГоІёеп, епі- 
зіеііі; ез зіті аисЬ Ьіег босЬ шіг Пеіігег 
ипй 8сЫ1ег гирра,—теаЬгепб баз 2и1аззеп 
еіпез Ассотра§паіеиг бепп босЬ посЬ еіпе 
(гегпде РегзбпІісЬкеіі, Ьеіт ІІпіегисЫе поіЬі^ 
тасЫ, біе оГітаІз зоѵѵоЫ Ьеіігег №Іе 8сЬіі1ег 
§епігеп тизз. 

ІсЬ ЬаЬе кеіпезѵѵер біе Ргаіепііоп, бигсЬ 
ѵогііерпбез \Ѵегк, бет оЬеп апрбеиіеіеп Мап- 
рі ап рйпбІісЬ егогіегпбеп Керіп Ьеіт бе- 
запрпіеггіеіііе рпгІісЬ аЫіеІГеп ги№0І1еп, іп- 
беш ісЬ посЬтаІз теіпе іппіріе ІІеЬеггеирпк 
аиззргесЬе, базз піеіііз беп регзопіісіті Лп- 
іеггісЫ егзеігеп капп. 

Вегеііз \ѵёЬгепб теіпег ТЬеакг-ЬаиГЬаЬп аіз 
бгатаіівсЬе Зап^егіи, ЬаЬе ісЬ тісЬ Ьіпипб 
іѵіебег, тіі Ьезопбегеп ѴогІіеЬе тіі безапрпіег- 
гісЬі ЬезсЬаГііёі, ипб Ьезопбегз зрёіег,—\ѵёЬ- 
гепб 13 баЬгеп аіз безапргоГеззогіп ат Мизік- 
Сопзегѵаіогіит іп Зі.-РеІегзЬиг^ апрзіеііі, зо- 
ѵѵіе іп теіпег зрёіегеп Ргіѵа1з1е11ип§ ипб бет 
Ьіетіі ѵегЬипбепеп апзрЬгеіІеіеп ѴГігкипр- 
кгеізе,—ЬаЬе ісЬ рпйрпб 6е1е»епЬеіі рЬаЫ, 
геісЬе ЕгГаЬгипрп аиГ біезет Реібе ги зат- 
теіп. ОЬ§ІеісЬ зеЬг оГі ѵоп паЬ ипб Гегп №іе- 
бегЬоІі аиГ^еГогбегі, біезеІЬеп піебеггизсЬгеіЬеп 
ипб ги ѵегОЙепіІісЬеп, Ьаііе ісЬ тісЬ беппосЬ 
Ыз зеігі пісЬі багп епізсЫіеззеп кбппеп, ба 
ісЬ тіг біе роззеп 8сЬѵѵіегідкеіІеп. еіпег зоі- 
сЬеп АиГ§аЬе кеіпезѵѵе^з ѵегЬеЫе; ісЬ аисЬ пісЬі 
№ііпзсЫе, біе АпгаЫ бег безапрсііиіеп, біе 
біе МизікІііегаіиг Ьегеііз йЬегзсЬ№етті ЬаЬеп, 
бигсЬ еіп ёЬпІісЬез \Ѵегк иппйігегѵѵеізе посЬ 
ги ѵеппеЬгеп.—ЕасЬбет ІсЬ іпг№ІзсЬеп біе 
ѵіеізеііірп ЕгГаЬгипрп, №е1сЬе ісЬ аиГргак- 
іізскет \Ѵе§е, Ьеі зіеіет аиГтегкзатеп ВеоЬ- 
асЬіеп зеІЬзі баЬеі §етасЫ, зо№іе баз Ѵег- 
ГаЬгеп, \ѵе1сЬез ісЬ пасЬ геіПісЬет NасЬбеп- 
кеп аіз баз гіѵескбіепІісЬзІе егкаппі ипб тіі 
еійск ЬеГо1§і, №е1сЬе8 тісЬ ги беп ріпзіір 
зіеп Кезиііаіеп §еГііЬгі Ьаі, Іаззеп тісЬ ЬоГ- 
Геп, ѵіеІІеісЫ беппосЬ пісЬі ипЬетегкепзѵѵегіЬе 
Шпке ипб Апіеііипрп,—Ьезопбегз Гйггоеяг- 
дег ег{аЪгепе ЬеЬгег, во\ѵіе Гііг ІегпЬере- 
гір ЗсЬйІегіппеп, — рЬеп ги кбппеп. АисЬ 
бйгііе ѵіеІІеісЫ біе ѵоп тіг ЬеГоІёІе зузіета- 
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ное обученіе пѣнію было неудовлетворитель¬ 

но. Желавшія брать у меня уроки дѣвушки 
часто не имѣли даже элементарныхъ музыкаль- і 

ныхъ познаній, тогда какъ въ другихъ стра- 

нахъ дѣти получаютъ порядочное музыкальное ■ 
образованіе, играютъ не дурно на фортепьяно | 

и Читаютъ съ листа. Впрочемъ въ этомъ от¬ 

ношеніи въ Россіи замѣчается большой про¬ 

грессъ, хотя еще остается сдѣлать многое.1 

Уже давно признано, что русскій народъ во 
всѣхъ его слояхъ одаренъ превосходными спо¬ 

собностями къ музыкѣ, подтвержденіемъ чего 
является напримѣръ такое сокровище, какъ 
его народныя пѣсни. Россія сверхъ того бо¬ 

гата голосами, по преимуществу меццо-сопра¬ 

но, контральто и бассами,—богатство долго 
остававшееся втунѣ. Печально, что кромѣ не¬ 
многихъ исключеній, преподаваніе пѣнія по¬ 

чти вездѣ идетъ плохо, тогда какъ для дру¬ 

гихъ музыкальныхъ инструментовъ имѣются 
профессора или отличные или по крайней мѣрѣ 
имѣющіе достаточныя свѣдѣнія. Подъ влія¬ 

ніемъ этого обстоятельства пропадаетъ без¬ 

слѣдно множество чудесныхъ голосовъ. Во¬ 

просъ о платѣ представляетъ конечно препят¬ 

ствіе, но по всюду хорошее преподаваніе доро¬ 
го-, поэтому часто случается, что самые лучшіе 
голоса попадаютъ въ руки неумѣлыхъ и не¬ 

опытныхъ учителей и только позже, обращают¬ 

ся къ хорошему учителю, что сопряжено съ 
немалыми финансовыми жертвами. Тогда не¬ 

рѣдко приходится терять множество невозвра¬ 

тимаго, если не напраснаго труда, и драго¬ 

цѣннаго времени, чтобы исправитъ недостатки 
первоначальнаго преподаванія, и то только 
въ случаѣ—когда голосъ не исчезъ уже со¬ 

вершенно безвозвратно. 

сопіге бапз ргезцие іо из Іез шапиеіз, еі ііопі И 
сзі ігёз сііПісіІе <1е зщпаіег Іез ргешіегз іпѵеп- 
іеигз, іі зегаіі іоиі аиззі іішіііе. срГітроззіЫе 
сіе- бёсоиѵгіг ехсіизіѵетені (Іи ппиѵсаи. 

Ей оотЬіпаізои аѵес Іез оЬзегѵаІіоіія еі Іез ехрё- 
гіепсез Гаііезраг шоітете, і’етріоіе ісі. се срГіІ у 
а (1е тіеих еі сіеріиз иіііе роиг 1е ЬиІ іі аііеітіге, 
бапз се (ціі ехізіе сіерс, еі ііопі]’аі ри сопзіаіег Гиіі- 
Іііёретіапі та Іоіщие саггіёге ргоіёззіоппеііе. 1)и 
гезіе, ,]'е не і'аіз еще зиіѵге Гехетріе ііе тез ргёсіе- 
сеззеигз, циі, еп Гаізапі Іеиг сіюіх раппі се еріі 
аѵаіі ёіё і'аіі аѵаиі еих, опі сопііішё а Іеиг (оиг, 
а сопзігиіге зиг Іез Ьазез бё)а ехізіапіез. 

Одопріе і’езрёге. еріе Іез гетапціез еі Іез 
ргёсеріез цис Гоп ігоиѵега ііапз ееі оиѵпще не 
зегоиі раз запз іпіёгеі роиг іГаиігез рауз, Пз 
и’опі б’аЬогб ёіё гёшііз цп’еп ѵие ііе Іа Ііиззіе, 
ой, еп цёпёгаі, таіз ргіпсіраіетепі ііапз Гіпіё- 
і'іеиг сіе Гешріге, різсрГіі-у-а реи сГаппёез Ѵеп- 
зсіупетепі ШтепШге сіи сішпі Іаіззаіі зиг- 
іоиі Ьеаисоир а ііёзігег аѵаиі Іа сгёаііоп (Іез 
Сопзегѵаіоігез сіе іпизіцие ііе Зі.-РёіегзЬэиг§ еі 
сіе Мозсои. Аззех зоиѵепі іі пГаггіѵаіі, роиг те. 
сіеташіег сіез Іесопз сіе сііапі, сіе іеииез сіатез 
пе роззёсіапі цие без соітаіззапсез ёіётепіаігез 
іпзиііізапіез, зіпоп пиііез, іапіііз сціе сіапз сГаи- 
іге-з рауз ргезеціе еітсріе епі'апі гесоіі ип Ьоп 
епзещпетепі сіапз Іез ргіпсірез сіе Іа тизіеріе, еі 
заіі сіё^й іоиі аи шоіпз а іоисііег 1е. ріапо аіпзі 
цие Иге Іез поіез запз ігор сіе реіпе. Оп рені 
бёрс сопзіаіег без рго^гёз ігёз зепзіЫез еі і'огі 
гёіоиіззапіз а ееі ёрагб, зі тете іі гезіе еи- 
соге Ьеаисоир а Гаіге. С’езі ип іаіі гесоппи сіе- 
риіз іои^іетрз, с]ие Іа паііоп гиззе езі боиёе 
роиг Іа тизщие сГипе ргёбііесііоп еі б’іше зеп- 
зіЬіІііё іоиіез зрёеіаіез, цие Гоп гепсоиіге щзсще. 
бапз іез соисііез Іез ріиз ргоіітбез бе Іа зо- 
сіёіё, соште еп Гоигиіі аЪстбаттсііі Іа ргеиѵе, 
Гіштепзе ігёзог без сЬапіз рориіаігез ехерііз 
(рГеКе роззёсіе. Ьа Риіззіе езі еп оиіге гіеііи еп 
Ьеііез ѵоіх, ргіпсіраіетепі еп ѵоіх сіе теххо- 
зоргапо еі бе Ьаззе-іаіііе. С’езі бе тёте ип іаіі 
аіігізіапі, ци’й реи б’ехсерііопз ргёз, Гепзеі§пе- 
тепі би сЬапі езі ргезре рагіоиі ігёз бёіес- 
іиеих, іапбіз цие роиг б’аиігев іпзігитепіз бе 
тизіцие, оп ігоиѵе без ргоіеззеигз ои бізііп- 
рёз ои роззёбапі би тоіпз без соітаіззапсез 
заіізіаізаиіез. Ьа диезііоп без ігаіз сопзіііие запз 
боиіе аиззі, іі езі ѵгаі, ип оЬзіасіе зепзіЫе: 
рагіоиі ип Ьоп епзеіёиетепі би сііапі езі скег, 
еі раг зиііе, іі аггіѵе ігёреттепі еще Іез ѵоіх 
Іез ріиз Ьеііез іотЬепі епіге Іез таіпз бе рго- 
іѳззеигз іпехрёгітепіёз еі іпсараЫез: ріиз іагб 
зеиіетепі, реиі-ёіге, оп аига гесоигз аих соп- 
зеііз еі аих Іесопз б’ип Ьоп ргоіеззеиг. II аггіѵе 
ігёсщеттепі раг Ій, еріе Гоп боіі етріоуег 
Ьеаисоир бе іетрз ргёсіеих еі без реіпез іпбі- 
сіЫез, зіпоп тёте ѵаіпез, роиг соггідег Іез бё- 
іесіиозііёз би ргетіег епвеірешепі, ееіа бапз 
Гёѵепіиаіііё Іа ріиз Ьеигеизе, с’езі-а-біге, зі 
1а ѵоіх п’езі раз бё,)й іггетёбіаЫетепі регбие. 

іізсЬ-іогізсЬгеіІепбе, іп іЬгег Апопіпип^ ипб 
Епісѵіскеіип^ ѵоп тапсЬеи іп апсіегеп безап»- 
зсііиіеп еііі§ейігіеп зіегеоіуреп ОгбииіщаЬѵѵеі- 
сЬепбе Роіце бег ОеЬип§еп, ѵоп Іпіегеззе зеіп. 
АптегЫпдк Веі бег цгоззеп Маззе Ьегеііз 

ѵегбііёпШеЫеп безапд-ІІеЬіііі^еп писі ѴогзсЬгіГ- 
іеп іііг біезеІЬеа, біе іазі іп аііеп Зсііиіеп 
сѵіебегкеііі'еп ипб бегеп егзіег ЕгГіпбег зеіпѵег 
хи сопзіаіігеп хѵаге, бйгііе — анззсМіеззІШі 
ІѴессез хи егйтіеп, еЬепзо пиіхіоз аізіазіии- 
шіщіісіі зеіп. — Иіі теіпет еірпеп Сезпщ- 
РеЬип^еп, §ешасЫеп Егі'аіігиіщеп ипб ВеоЬасЬ- 
ішщеи хщреісЬ, Ьгіпр ісіі баз Везіе ипб 
2\ѵескбіеіі1іс1ізіе без Ьегеііз Ѵогііапбепеи, \ѵс,і- 
сЬез ісіі, пасЬбет ісіі баззеІЬе іп теіпег ѵіеі- 
.Іа1ігі§еп Зіеііипз аіз (іезаіщіеіігегіп аіз піііх- 
Іісііег каппѣ, іп Атѵепбиіі",—\ѵіе біез Ьегеііз ѵог 
тіг аисіі зйптііісііе 6езап§ІеЬгег цеіЬап іпбет 
зіе, аиз бет зсЬоп Ѵогііапбепеп зсЬорГепб, аир 
біезег (Згипбіа^е \ѵеііег Іигзоіііеп ипб Гогіііаиіеп. 

Меіпе Ьіег т.ііги(Ьеі1епбеп Ветегкиіщеп ипб 
ѴогзсЬгійеп -оЬ^ІекЬ зіе ІюІГепіІісІі аисЬ Іііг 
апбеге Ьііпбег пісЬі оіте Іпіегеззе. зеіп бигС- 
іеп,—сѵигсіеп Апіап§з гипаекзі Іііг Ііиззіапб 
^езаттеЦ, \ѵо іт АП^ешеіиеи, цапх Ьезоп- 
сіегз іт Іітегп без ВеісЬез, Ьіз посіі ѵог \ѵе- 
ііі§ .ІаЬгеп, бег ЕІетеиіаг-ІІпіетеЬі зресіеі 
іт Ѳезапде,—Ьезопбегз ѵог бет ЕаізіеЬеп 
бег Мизік-Сопзегѵаіогіеп іп Зі.-РеіегзЬигц ипб 
ІНозкаи,—посЬ ЬіісЬзі таіщсІЬай ѵѵаг. Ез зіпб 
пісЬі зеііеи ріще Вашей ВеЬиГз Сезап^ииіег- 
гіеііі хи тіг ёекоттеп, біе пиг аиззегзі тап- 
ёеШаіі тизікаІізсЬ ѵогееЬіІбеі сѵагеп, сѵіщедеп 
іп аибтеп Ьаибегп Газі )ебез Кіпб зсЬоп Ісиб- 
ііеіі §иіеп р;гипб1ісЬеп Иизікипіеггісііі егііаіі, 
ипб \ѵеиі§зіеп8 Сіаѵіег зріеіеп ипб Ыоісп ѵот 
Віаіі Іезеп • іегпі. беіхі ізі інегіп еіп йго8- 
зег егГгеиіісЬег Рогізсіігііі ЬетегкЬаг, щепп- 
ёІеісЬ сіеппоск ѵіеі хи ѵѵііпзсЬеп ЬеііЫ. Ез 
ізі еіпе 1ап§зі егкаппіе Тііаізасію, сіазз бег 
гиззізскеп Ыаііоп еіпе иЬегаіІ ііегѵогігеіепбе 
ёгоззе ѴогІіеЬе ипб ЕтрГапйіісіікеіі Шг Мизік 
іппеіѵоЬпі, сѵеісіі зісЬ Ьіз іп біе. ипіегзіеп 
ЗсЬісЫеп бег Веѵоікегипя ^еііепб тасііі, ипб 
тусуоп бег ііЬеггеісЬе Зсііаіх бег ЬеггІісЬзіеп 
Ѵоікзііебег еіп уоН^иНі^ез Ьегебіез Йеи^пізз 
&іеЫ. В,изз1апб ізі §1еісЫа11з геіеіі ап зсЫі- 
пеп Зііттеп, Ьезопбегз іп Меххо-Зоргап, АИ- 
ипб Вазз-Зііттеп. Ез ізі Іеісіег еіпе Ьеігіі- 
Ьепбе ТЬаізасііе, базз - іпіі §егіп§еп АизпаЬ- 
теп,—іазі аііег Огіеп бег безаиёипіеггісЫ зеЬг 
таіщеіііаіі ізі, ѵѵаіігепб ійг апбеге тизікаІізсЬе 
Іпзігитепіе аиз§еіхеісЬпсіе ипб ѵгепі^зіепз, 
еіпі^егтаззеп ііісііііёе ЬеЬгег аиГхиЬгіп§еп зіпб. 
І)ег Козіеприпкі ізі Ьіег ІгеііісЬ аисЬ еіп Ьебеп- 
іепбез Ніпбегпізз;--диіег Сгезап§ ипіеггісЫізі 
иЬегаіІ іЬеиег, ипб зо Гаііеп бепп оіі біе зсЬопзіеп 
Зіішшеп ип^еііЬіеп, ипѵегзіапбіёеп ЬеЬгегп іп 
біе Напбе, іпбет тап егзі оіі ѵіеі зріііег беп 
ІІаіЬ ипб беп ІІпіеггісЬі еіпез іііеЫі^еп ЬеЬгегз 
зисЬі,—\ѵо бапп пісЫ зеііеп ѵіеі козіЬаге 2еіі 
ипб ипза§1ісЬе — ой ѵег§еЫісЬе — МііЬе ап^е- 
ѵѵапбі тѵегбеп тизз, ит базз ІеЫегЬай Егіегпіе 
хи соггі§ігеп, чѵепп—іт еІйкІісЬзіеп Раііе — 
пісЬі біе Зіітте Ьегеііз §ііпх1ісЬ ѵегбогЬеп ізі. 
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х. 

Развитіе голоса. Введете къ препо¬ 
даванію искусства пѣнія, по преи¬ 

муществу для женщинъ. 

Предварительныя замѣчанія. 

Фортепьяно, служащее для аккомпанирова¬ 

нія (при урокахъ и при занятіяхъ ученицъ 
на дому), должно быть не только вѣрно на¬ 

строено, но также и по надлежащему ка¬ 
мертону. Не слѣдуетъ заниматься у пьяпп- 

по или у инструмента, стоящаго у стѣны, такъ 
какъ звукъ тогда немедленно отражается 
отъ послѣдней. Комната съ слишкомъ хоро¬ 

шимъ резонансомъ тоже не выгодна, мѣшая 
различать отчетливость пассажей, особливо 
бѣглыхъ, и безупречную чистоту инто¬ 
націи. 
Вредно ученицамъ, занимающимся пѣніемъ, 

играть много на фортепіано, а равно большія, 

трудныя пьесы, требующія усилій: въ обоихъ 
случаяхъ страдаетъ одинъ и тотъ же органъ — 

грудь. Утомительны для голоса (а стало быть 
и вредны) большія и слишкомъпродолжитель- 

ныя сольфеджіи, а также пѣніе въ хорѣ. 
Во время обученія, особенно въ началѣ, 

мѣдустъ" пѣть безъ перерыва только нѣ¬ 
сколько минутъ; отдыхать надо сидя, не 

I разговаривая много Не слѣдуетъ, особливо 
. вначалѣ, пѣть и дома болѣе 2—3 минутъ 

сряду. Рекомендуется держать возлѣ себя 
часы, иначе, желая скорѣе сдѣлать успѣхи, 
ученицы легко переходятъ назначенное время. 
Эти короткія упражненія нужно повторять отъ 
6 — 7 разъ ежедневно, постоянно отдыхая 
послѣ каждаго раза. Первое упражненіе дома 
лучше всего дѣлать на тощакъ утромъ, до 
чая. Наслѣдуетъ никогда пѣть ах&чшт&ш 
ѣды или ~послѣ~долгой игры или игры труд¬ 

ныхъ' піесъ на фортепьяно, точно также какъ 
и на оборотъ—не играть много или трудныя 
піесы послѣ пѣнія. Утомленный, напряжен¬ 

ный, дрожащій голосъ укрѣпить трудно, по 
большей части—невозможно, поэтому необхо 
димо возмооюно большія предосторожно¬ 
сти: утомленіе, ослабленіе голоса или голо- 

1 совыхъ связокъ можетъ произойдти не только 
отъ сквернаго обученія, но быть и естествен¬ 
нымъ послѣдствіемъ черезъ чуръ ревностныхъ 
стараній ученицы прогрессировать какъ можно 
быстрѣе. Вообще слѣдуетъ больше обращать 
вниманіе на качество, а не на количество: вся¬ 

кое излишество, — даже излишество приле¬ 

жанія и старанія,—можетъ имѣть дурныя по 
слѣдствія, нерѣдко удалять отъ цѣли, а не 
приближать къ ней. 
Рекомендуется ученицамъ простой, укрѣп¬ 

ляющій столъ, въ особенности хорошія свѣ¬ 

жія, безъ особенныхъ приправъ, мясныя блю¬ 

да, яйца въ смятку, вообще питательныя ку¬ 

шанья. Кислыя, жирныя, пряныя блюда, мас¬ 

ло, сыръ въ большомъ количествѣ, также мин- 

I. 

Бёѵеіорретепѣ Не Іа ѵоіх сЬтіапТе. 
ІпѣгоНисІіоп а Гепзеідпетепѣ сіе Рагѣ 
Пи сЬапѣ, врёеіаіетепѣ роиг Іа деи- 

пѳ88ѳ Тётіпів.е. 

ОЬзегѵаііоп» ргеіітіпаігеа. 

Ье ріапо ои 1е сіаѵесін Попѣ он ве зегѣ роиг 
Гассотращіешепі сіи сііапі еі роиг Гехегсісе а 
сіотісііе, боіі іоинигв еіге иоп-всиіешеиі раг- 
іаііешені аесогбё, шаів іі 1е вега ев опіго ап 
сііаравои ехасі; іі п’у а рав аѵапПще а сЬаиісг 
аѵес ассошрарешеиі сі’ип ііівѣгиіпспѣ, ріасё а 
Іа рагоі, ой 1е сііапі ве гёрегсиіе іттёбіаіешепі 
соніге Іа тигаіНе. Ипе сІіатЬге (гор во ноге еві 
ё^аіетені бёваѵанПщеііве, еііе рогіе оЬвіасІе а Гар- 
ргёсіаііоп сіе Іа пеііеіё би сііапі, ргіпсіраіе- 
шсні сіанв Ісв равва^ев гарібев, аіиві еще бе 1а 
Іивіевве іггёргосІіаЫе би вой. 

ѣев ёіёѵев не беѵгоиі рав ,)оиег ігор, пі ігор 
Іоіщиетені 1е ріапо, іаиі цие (Іигепі Іеигв 
сіисіев сіе скапі\ еііев ёѵііегопі вигіеті Іев 
йгашів тогсеаих біШсіІев бетапбапі без еі'і'огів 
еопвібётаЫев: бапв Іев беих сав, с’еві еп раг- 
ііе 1е тёте ог^апс, Іа роіігіпе, еріі еп воиП'ге; 
бг, тёте, Іев воШ§св ігор Іоіщв еі ігор рго- 
Іоіщ'ёв, аіиві еще 1е сііапі еп сіісеиг ехегсепі 
пне інііиенсе пиівіЫе виг Гогцапе бе Іа ѵоіх. 

Ренбапі Гепвещ'ііетені, вигіоиі аих ргетіегв 
іетрв, он не Гога сііаніег Іев ёіёѵев еще сще^исв 
тіпиіез бе виііе, еі он Іев Іаіввега ве герозег, 
аввівев еі вапв рагіег Ьеаисоир. Оп не Іеиг рег- 
теііга рав, вигіоиі аи соттенсетепі, бе в’ехегеег 
а Іа таівоп ріив бе 2 а 3 шіпиіев сопвёсиііѵе- 
теиі; он Іеиг гесоттапбега, б’аѵоіг іоищигв 
шіе топіге а соіё б’еііев, ѵи цие Іеиг бёвіг бе 
Гаіге бев рго^гев гарібев, Іев епігаіне Гасііетеиі 
:і бёравзег бе Ьеаисоир 1е іетрв ргезегіі; еп ге- 
ѵапсііе, сев соигів ехегсісев вегопі гёрёіёв 6 ои 
7 Гоіз раг іоиг, таів іощоигв аѵес ип герое 
виШвапі епіге сііасріе ехегсісе. 

Ье ргетіег ехегсісе бе Іа щигпёе а боті- 
сііе аига Пей бе ргёіёгеисе 1е таііп бе Ьоппе 
Ьеиге, а реипе, еі аѵапі 1е ргетіег бёіейпег, 
оп гесоттапбега аих ёіёѵев, бе пе іашаіз 
сііапіег іттёсІіаіетепЬ аргёв 1е герав, аргёз 
аѵоіг ехёсиіё аи ріапо бев тогсеаих бе Іопщіе 
Ьаіеіпе еі бійісііев, сотте аизві, бавв 1е сав 
орровё, іі пе Гаиі іатаів іттёйіаіетепі аргёв 
1е сііапі, в’ехегеег аи ріапо Ьеаисоир еі вапв 
геШсІіе. II еві біШсіІе, раіТоів тёте 1е ріив 
зоиѵені ітроввіЫе, бе гёіаЫіг бапв ва Гогсе 
еі бапв воп іітЬге ргітіііГз ипе ѵоіх Мщиёе 
еі беѵепие раг Іа с'/геѵгоііапіе, ігетЫапіе ои 
/сише; аивві, Іа ріив §гапбе ргибепсе еві-еііе 
аЬвоІитепі пёсевваіге. СДиапб бе Гаих ргосёбёв 
б’епзеі§пешепі п’ен сопвіііиепі рав Іа саиве ё'ё- 
пёгаіе, Іа Гаііщіе бе Іа ѵоіх еі Іа Іёвіоп бев 
согбен ѵосаіев вопі воиѵепі Іа виііе паіигеііе 
б’ші гёіе ігор $гапб еі іпіетревШ бе Іа рагі 
бе Гёіёѵе. Еп @6п6га1, іі у а Пей б’аѵоіг ріив 
ё§агб к Іа циаіііё сщ’а Іа циапіііё; сііасще ігор,— 
тёте ігор бе бііщепсе еі бе гёіе,—реиі вои¬ 
ѵепі атепег бев зиііев Гаіаіев, еііоиі аивві воиѵепі 
ріиіёі ёіощпег Гёіёѵе би Ъиі, рие Ген гарргосЬег. 

Оп гесоттапбега аих ёіёѵев ипе поиггііиге 
вітріе, виЬвіапііеІІе еі Гогіійапіе, ргіпсіраіе- 
тепі, бе Ъоппез ѵіапбев ігаісЬев, рав ігор ёрі- 

I. 

Біе АшЪПНипе Пег тепзсЫісЬ.ѳп 
8іпё-3ѣіттѳ. Апіѳіѣипё гит ІГпѣег- 
гісЬѢ іп Пег везапёзкипзѣ, гштасЬвѣ 

Тйг Піе ѵѵеіЫісІіе Йи^епП. 

ЕІпіц-е аІЩетеіие Ѵегііаіішіцзгв^еіп. 

Баз РіапоГогіе обег Сіаѵіег, ѵеіеііев гит Ассот- 
ра&пігеп Ьеіт СевагщшПетсЫ ипб Ьеіт 2иИаизе- 
ІІеЬеи Ьепиігі \ѵігб, тивв піеііі пиг віев дат г еіп, 
вопбеги гіщіеіеіі аисіі зіеівш гісЫідепКаттег- 
іоп, ёевіітші веін; сѵеищ ѵогіІіеіИіаіТ іві баз Зііщеп 
Ьеі еіпет аиГгесІіізіеІіеибеп обег апбегеп ап біе 
\Ѵапб ріасігіеп Іпвігитспіе, ѵѵо бег й'евшщепе Топ 
иітііііеІЬаг ап еіпе Маиег, Тареіе апргаШ; ипѵог- 
іПеіНіай іві ё'ІеісМаІІв еіп 2іпшег, іп лѵеіеііет 
зи ѵіеі 8с1іа11 ѵогПапбеп, ба біев біе ВеиШсИг- 
Ісеіі, Ьевоибегв, всПпсПег Развален, воіѵіе іасіеі- 
Іов г еіпе ІпіопаЫоп веПіѵегег егкениеп іавзі. 

Ев іві' ЗсПііІегіітен пасіііііеііщ, лѵаіігепб без 
Оеваіщвіибіитв веііг ѵіеі ипб Іаіще-апііаііеііб Сіа¬ 
ѵіег ги вріеіеп, Ьевопбегв, щювве, веііг всіпѵіегще 
ипб апвігеіщеибе Зіііске,—ба Піег лѵіо богі гит 
ТЬеіІ біевеІЬеп Ог^апе бег Вгиві апкевігеіщі \ѵег- 
беи; еЬепІаІІв іві Іаіще-анЬаІіопбез ВоНедагеп, 
воіѵіе іи СПогеп вііщеп, ѵоп егтйііепбет пасН- 
Шеііідет ЕіпПивве аиГ біе 8ііішп-()грпе. 

ІѴаІігепб бев Шііеітісііів,—§ап2 Ьевоибегв Ап- 
іаіщв,—Іавве таи Зсіііііегішіеп пиг госту Мг- 
пиіеп апЫІіепсІ зіпдеп, ипб віеіі бапп віеів 
віігепй, оііпе ѵіеі ги вргесііеп, аивгиігеп; аисіі 
егІаиЬе тап іііпеп §1еіе1іМІв піеііі,—Ьевоибегв 
Апіаіщв,—ги Наиве Ііііщсг аів 2 Ьів 3 Міииіеп 
гиг 2еіі га йЬеи; тап етріеПІе іііпеп баЬеі, віеів 
еіпе ППге пеЬеп вісП Ііедсн ги ІіаЬеп,—ба віе 
вопві щіг ги Іеісііі іп ііігеш 'ЕіТег, всітеіі Еогі- 
зсішііе ги тасііеп, біе ѵоге;езс1ігіеЬепе 2еіібаиег 
іѵеіі ііЬегвсІігеііеп; біеве киггеп Шіиіщеп віпб аЬег 
6 Ьів 7 Маі іаёіісіі, тіі віеіет Аивгиігеп пасіь 
уесіет ХІеЪеіц. ги іѵіебегіюіеп. 

Баз егвіе іарбіеііе ТІеЪеп ей Наиве йпбеі ат 
Вевіеп ігиіі Мог^епз, пйсМегп ѵог бет егвіеп 
РгиЬвШске віаіі; тап стрІеЫе 8сЫі1егіппеп, 
піетаів иптіЫеІЪаг пасіі еіпег МаЫгеіі, обег 
гітпШеІЬаг паскбет біевеІЬеп ѵіеі ипб апЬаІ- 
іепб Іаіщ'е всПіѵіегще Зіііске Сіаѵіег @евріе1і Ьа- 
Ьсп,—ги віп§еп; \ѵіе аисП, іп епі§е§еіщевеігіет 
Раііе, піетаів иптіііеІЬаг пасіі бег бевап^иЬип^, 
ѵіеі ипб апЬаІІепб Сіаѵіег т вріеіеп; еіпе егтй- 
беіе, аіщевігеіщ'іе 8іітте іві всііѵѵег, іа, гитеіві 
иптоё'іісіі ѵгіебег ги віагкеіі, іѵевІіаІЬ еііе дгбвві- 
тбдіісіівіе ѴогвісЫпоікгѵепсІід гзі/еіпеЕгтіі- 
бшщ обег ЕгвсЫаіГип§ бег 8іітте обег Пег 8іітш- 
Ьапбег іві пісЫ веііеп, — ѵѵепп пісПі еі\ѵа еіп 
Мзсііев ІІпіеггісПзі-ѴегМгеп йЬегПаирі віаіі^е- 
йииіен, — біе паѣіігІісЬе Ро1§е ѵоп ги §говвет 
ЕіТег веііепз бег 8сЬи1егіп, бигсП беп ІѴипвсЬ, 
вскпеПег аів тсЩІісП ги аѵапсігеп, ПегЬеще- 
Тиіігі.—Ніег котті ев тек аи! біе Сиаіііаі 
аів аиібіе 0,иапіііаі ап; іебез Яи ѵіеі,—веІЪві 
ѵіеі ипгеШ§ег Еіеівв ипб ЕіТег,—коппеп оТітаІв 
зеЬг пасЫЬеі1і§е Ро1§еп ІіаЬеп, ипб пісПі веііеп 
еЬег ѵоп бет ѵог§евіескіеп 2іе1е епі/ётеп, аів 
ікт паЬег ТиЬгеп. 
Мап етрТеЫе 8сНіі1егішіеп, еіпТасЬе, віагкеп- 

бе, кгаШ^е КаЬгшщвтііІеІ, Ъевопбег §иіе, &івсЬе, 
пісПі веЬг ёеѵѵііггіе РІеівсПвреівеп, Еіег (Ьевопбегв 
лѵеісЬ §екосПіе), воіѵіе иЪегЬаирі, паПгПаТіе 
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даль, орѣхи и подобные имъ сушащіе горло 
плоды — негодятся При ѣдѣ — пить не 
крѣпкое пиво или красное вино. Утромъ, 

вставая съ постели, или вечеромъ, ложась 
спать, можно выпить стаканъ свѣжей воды. 

Весьма полезна регулярная ежедневная про¬ 

гулка, если только не очень холодно, сыро и ту¬ 
манно, но безъ большихъ разговоровъ на свѣ¬ 
жемъ воздухѣ. Ложиться спать и вставать— 

возможно раньше. Тщательно избѣгать по ■ 
вторяющихся ночныхъ бдѣній. 

Въ нѣкоторые дни каждаго мѣсяца уче¬ 

ницамъ лучше не пѣть совершенно, въ осо¬ 
бенности, когда этотъ періодъ сопровождается 
нервнымъ возбужденіемъ, страхомъ и т, д. 

Профессоръ долженъ внимательно наблю¬ 

дать, чтобы никогда не утомлять ученицу; 
лучше не заставлять ее пѣть, если голосъ 
кажется заложеннымъ—вслѣдстіѳ ли просту¬ 

ды, усталости или какихъ-либо другихъ при- 

чипъ: пѣніе тогда вредно. 

Одежда должна сообразоваться съ клима¬ 

томъ, быть достаточно теплою, чтобы предо¬ 

хранять отъ простуды. Шею держать по воз¬ 
можности свободно, не закутывая. Шею и 
грудь, также какъ и заключающіеся въ нихъ 
органы, укрѣпляетъ омываніе холодной во¬ 

дой утромъ и вечеромъ, передъ сномъ и по 
слѣ него. Вообще предписанныя правила объ 
одеждѣ надо измѣнять сообразно суровости или 
мягкости климата, но всѣ перемѣны должны 
дѣлаться съ надлежащею осторожностью: надо, 
напримѣръ, постепенно оставлять теплое 
платье, къ которому привыкли. 

Молодыя дѣвушки вовсе не могутъ учиться 
пѣнію безъ вреда для здоровья раньше до¬ 

стиженія ими полнаго физическаго развитія, 

точно также какъ молодые люди — ранѣе 
перелома ихъ голоса, т. е. между 16 и 17 

годами дяя обоихъ половъ. У юношей до 
этого періода голосъ имѣетъ что то грубое, 
осипшее; по тэмбру онъ походитъ отчасти на 
дѣтскій,отчасти на мужской голосъ. У молодыхъ 
же дѣвушекъ голосъ до этого періода по 
большей части слишкомъ нѣжный, дѣтскій. 

Бываютъ, конечно, исключенія. Надо обра¬ 

щать вниманіе на развитіе грудной коробки 
(Гкогах), также какъ и на все тѣлосложеніе. 

Напримѣръ на югѣ встрѣчаются дѣвушки 
въ 15 лѣтъ, и даже еще ранѣе, въ физи¬ 

ческомъ отношеніи развитыя болѣе, чѣмъ 
иныя 16, 17 лѣтъ. Голосъ конечно нахо¬ 

дится въ связи съ общимъ развитіемъ тѣла. 
Широкая, крѣпкая грудь также, какъ шея 
и горло шире обыкновенныхъ заставляютъ во¬ 

обще предполагать здоровый сильный голосъ. 

Однако эти органы зачастую замѣтно развива¬ 

ются подъ вліяніемъ хорошо направленнаго обу¬ 
ченія пѣнію. 

сёез, без оеиГн (зигіоиі сиііз а Іа социе), Іез 
аіітепіз асібез, §газ е-ѣ Гогіетепі ерісез, Ьеаисопр 
бе кеигге, бе ігоша&е, бе теше ^ие бе поіх, 
б’атапбез еі б’аиігез зикзіапсез беззёскапі 1е 
§озіег, пе зопі раз сопѵепакіез. бе гесоттапбс, 
еп іаіі бе Ьоіззоп, Гиза^е тобёгё бе Ьоіте 
Ыёге, раз кор іогіе, ои бе ѵіп гои§е, Ье та¬ 
ки, аи Іеѵег, еі 1е зоіг, аѵапі 1е соискег, он 
роигга ргепбге ив ѵегге б’еаи Ігаіске. Без рго- 
тепабез еп ріеіп аіг циапб 1е іетрз п’езі пі кор 
коіб, пі кор сги ои Ьпшеих, запз рагіег кеаи- 
соир репбапі Іа рготепабе, зопі ехсеііепіез, аиззі 
Ыеп дне бе ее соискег Ш еі бе зе Іеѵег Ш. 
Он ёѵііега зоіёпеизетепі Іез ѵеіііез кор гёрёіёез. 

II езі без іоигз раг тоіз ой Іез ]еипез батез 
пе скапіегопі еще ігёз реи, бе ргёіёгепсе раз 
ди іоиі, зигіоиі циапб сеіа езі ассотраеиё 
б’ехсііаііоп, б’аіщоіззе, еіс. 

Іс ргоіезвеиг ѵеіііега а се цие Іа ѵоіх бе Гёіёѵе 
пе зе іаІі&ие іашаіз, еі ргёіёгега пе раз Іа Іаіззег 
сЬапІег би Іоиі, диапб Іа ѵоіх езі ѵоііёе ои 
епгоиёе раг зиііе бе геігоібіззстепі, бе іаііеиез, 
ои б’аикез сігсопзіапсез. Ьез ѵёіешепіз без ёіёѵез 
вегопі арргоргіез аи сіітаі, еі беѵгопі ёіге зиі- 
іізаштепі скаибз роиг бѵііег Іез геігоібіззе- 
тепіз; еп геѵапске 1е сои зега НЪге, запз ёіге 
епѵеіоррё Ігор сііаибетепі, еп §ёпёга1 без Іо 
Ііопз ігоібез 1е таііп, аи Іеѵег, 1е зоіг, аѵапііе 
соискег, іогіійепі 1е сои еі Іа роікіпе. Еп щб- 
пёгаі, іі у а Ііеи бе тобіііег Іез ргезсгірііопз 
геіаііѵез аи ѵёіеіпепі, зиіѵапі Іа боисеиг ои Іа 
гибеззе би сіітаі, еі Іоиіез Іез тобійсаііопз 
зиЫіез ^ие Гоп щ^е пёсеззаіге б’у аррогіег, 
боіѵепі ёке Гаііез аѵес ипе §гапбе ргибепсе; 
іі Гаибга раг ехешріе зе бёіаіге реи-й-реи б’ип 
каЫІІетепІскаиб, аициеіопезікакііиё. Ьезіеипез 
ГіПез пе реиѵепі §иёге, запз з’ехрозег а без зиііез 
іипезіез роиг Іеиг запіё, соттепсег Гёіибе би 
скапі ргоргетепі бііе, аѵапі цие Іеиг ркузщие 
пе зогі епігёгетепі дёѵеіоррб,—бе тёте <ріе 
Іез іеипез коттез, аѵапі Іа тие сотріёіе бе 
Іеиг ѵоіх, с’езі-а-біге, роиг Іез беих зехез, 
аѵапі Іеиг 16-те ои Іеиг 17-те аппёе. Скег 
Іез іеипез коттез, Іа ѵоіх, аиззі 1оп§1ешрз цие 
Іа тие п’езі раз епсоге Іегтіпёе, а циеіцие 
скозе б’епгоиё еі бе гибе, 1е ІітЬге §агбе еп¬ 
соге ип реи бе сеіиі бе ГепГапІ, іоиі еп ауапі 
бёій циеі^ие скозе бе Іа ѵоіх бе Гкотте. Скег 
Іез іеипез Шіез бопі 1е ркузіцие п’араз епсоге 
ге<т зоп бёѵеіорретепі сотріеі, Іа ѵоіх а §ё- 
пёгаіетепі епсоге циеіцие скозе бе кор бёіісаі, 
б’епіапііп. Ісі, бе тёте, ипе огеШе ехегсёе езі 
зеиіе еп ёіаі бе бёсібег, еі сеііе гё&іе сотрогіе 
без ехсерііопз тиіііріез, еп се ци’Н іаиі еп тёте 
Іетрз аѵоіг ё^агб аи бёѵеіорретепі ріиз ои тоіпз 
§гапб би ікогах (бе Іа роікіпе) сотте й сеіиі бе 
Іоиіе Іа сопзіііиііоп ріиз ои тоіпз гокизіе би согрз 
бапз зоп епзетЫе; аіпзі, Гоп гепсопке, ргіпсіра- 
Іетепі скег Іез шёгібіопаих, без іеипез Шіез сріі 
зопі й 15 апз, еі тёте ріиз 101 ріиз бёѵеіоррёез аи 
роіпібе ркузіцие цие б’аикез 17 апз, еі&ёпёгаіе- 
тепі, Іа ѵоіх зе коиѵе еп геіаііоп іпііте аѵес 
1е бёѵеіоррётепі бе Іа скагрепіе би согрз. Се 
диі регтеі бе ргёзитег ипе ѵоіх заіпе еі іог- 
іе, с’езі ипе роікіпе 1аг§е еі іогіетепі кйііе, 
аіпзі ци’ип сои еі ип ёозіег ріиз Іаг^ез дие 
б’огбіпаіге; серепбапі сез ог^апез зе бііаіепі еі 
в’а§гапбіззепІ воиѵепі б’ипе іадоп зепзіЫе зоиз 
ГіпЯиепсе б’ип епзеі§петепі Ьіеп бігщё. 

Зреізеп; заиге, зекг іеііе. иті зекг деіѵіігаіе І. 
Зреізеп. ѵіеі Викег, Казе, золѵіе Мапбеіп, Мііззе, \ 
иті бегеіеіскеп, біе Кекіе ігоскеп-шаекепбе Зик- 1 
зіапгеп. зіші гостуег тігауіісіі. Лит Тгіпкеп | 
ізі диіез (піскі ги зіагкез) Віег обег Коііпѵеіп, і 
таззіц ііепоззеп. хѵакгеті бег Макігеіі ги етріек- | 
Іеп. Могрпз Ьеіт Аиізіскеп, ипб АЬспб ѵог бею | 
ЗсЫаІеіщекеи ізі ез гиігауіісіѵ еіп Оіаз Мзскез | 
ІѴаззег ги ігіпкеп. ТаиНскез Зрагіегеіщекеп (\ѵеші | 
баз ІѴеНег піскі даг ги каіі, гаик обег пеЫіск | 
ізі), окне АѵакгешІ беззеікеп ѵіеі ги зргескеп, ізі |- 
зекг гика^Иск, зохѵіе тбуіісіізі/гйііез 2гіЬеііе- | 
уеііеп ипб /гйііез Агфіеііеп; ѵѵіебегкоііз^йіез ( 
ШсМгсжІіеп ізі зог^ШИщ ги ѵегтеиіеп. 
Ап §елѵіззеп Тарп іебеп Ыопаіз біііТеп іиіще |; 

Башен пиг зеііг гѵепід,—ат Ііекзіеп даг піскі | 
зіпдеп, кезопбегз, хѵепп біез шіі Аиі'герпд, ѵ 
Апёзі, и. з. \ѵ. ѵегкипбеп ізі. і 
Бег Еекгег тизз зіеіз еіп ѵѵаскзатез Окг ка- г 

кеп, базе ег беп 8скіі1ег піетаіз апзігепде, і 
ипб ікп ІіеЪег ^аг піскі зіп§еп Іаззе, ^ѵепп біе \ 
8іітте бигск ЕгкаИип^, Апзкепрпд, шісг іп | 
Ро1§е апбегег ркузізскег бгііпбе, Ьеіеці обег кеізег | 
к1іп§і. Біе Кіеібиіщ бег ЗскШегіп зеі бет Сіітаі | 
ёетазз, кіпгеіскепб хѵаш, ит ёе^еп Егкііііипд | 
ги зскиігеп.—бег Наіз ба^едеи зеі тіідііскзі \ 
Ггеі, піскі ги \ѵагш иппѵіскеІІ, хѵіе икегкаирі | 
каііе іѴазскиіщеп кіік Могдепз кеіт АиГзІекеп, | 
ипб Акепбзѵогбет 8ск1аіепеекеп, беи Яаіз ипб і 
біе Вгизі, зо\ѵіе біе іп бепзе.Ікеп ікаіщеп Огдапе, | 
зіагкеп. Іт АПцетешеп зіпб біе ѴогзскгШеп бег I 
Векіеібип^ бет гаикегеп обег тіібегеп Сіітаі | 
^етазз, ги тобііігігеп, зоѵсіе ріоігііске Ѵегііп- 
бегип§еп іп бегзеікеп, пиг тіі йгоззсг Ѵогзіскі і 
ѵоггипектеп зіпб; ѵоп еіпег зеіі Іап^егег Леіі | 
апёетікпіеп ѵѵагшегеп Векіеібипё, капп таи зіск і 
пиг §апг а11так1і§ хѵіесіег епііѵбІтеп. ; 

Іт А11§етеіпеп біігГеп іипде Ыабскеп (окне | 
зіск паскікеііщеп Роі^еп іи г ікге Оезипбкеіі аих- 1 
гизеігеп) беп ещепіііскеп Оезап^ипіеггіскі піскі I 
апіап^еп кеѵог біезеікеп дат когрегІісН епі- | 
иігскеіі зіпсі,—зоѵѵіе ]ип§е Маппег піскі, кеѵог { 
біе Регіобе бег Миіаііоп бег 8іітте §апг1іск ѵог- 1 
йкег ізі,—б. к. кеі кеібеп безскіескіегп §е- | 
лѵбкпііск піскі ѵог бет 16-іеп обег 17-1еп .Такте. I 
Веі зип^еп Маппегп каі біе Зііттпе лѵакгепсі поск | 
піскіѵоііепбеіегМиіаііоп, екѵаз іазІІІеізеген, Каи- м 
Ьез, ипб біе Кіаіщіагке (ІітЬге) бегзеікеп каі | 
ги§1еіск поск екѵаз ѵоп бег Кпаксп ипб Ьегеііа еі- | 
лѵаз ѵоп бег Маппез-8іітте. Веі ішщеп Маііскеп, і 
кеѵог біезеікеп когрегііск ѵо11і§ аизркікіеі зіші, | 
каі біе Зіітте гитеізі поск екѵаз ги Лагіез, Кіп- * 
бііскез.—Аисккіег капп пиг еіп зекг деіікіег Окг І 
епізскеібеп, ипб ез §іекі текгіаск Аизпатеп ѵоп ( 
біезегКс^еІ, іпбет §1еіскгеііі§ аиск аиі бептекг | 
обег ѵѵепщег епкѵіскеііеп Вгизіказкт хѵіе аиі беп | 
Когрегкаи икегкаирі Кйскзіскі ги пектеп ізі; зо ; 
§іекІ ез ігеіііек зип^е Ыасіскеп (кезопбегз кеі зііб- ; 
Іапбізскеп Ѵоікегп) біезскоп ги 15 .Іакгеп, ипб ; 
зеікзі поск ігйкег когрегііск ѵоізіапбідег епкѵіс- | 
кеіі зіпб, аіз апбеге ги 16 обег 17 .Іакгеп, ипб 
гитеізі віекі біе Зіітте тіі бет текг обег \ѵе- . 
пі§ег кгаііі^еп Когрегкаи іп пакет Вегіекипд. 2иг ■ 
Векаизипё еіпег ^езипбеп кгаІІІ^еп Зіітте, ізі ке¬ 
зопбегз еіп зіагк декаиіег Вгизіказіеп, ипб гитеізі ) 
аиск еіп біекегег, лѵеііегег Наіз ипб Зскіипб ѵоп | 
ѵогікеіікаііет ЕіпЯизз; біезе Ог§апе сгѵѵеііегп | 
ипб ѵегёгОззегп зіск )есіосЬ оіі поск тегкііек | 
тѵакгепб еіпез §иі §е!еі1еіеп НпіеггісЫз. 
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іі. 

Музыкальное предварительное 
образованіе. 

II. 

Іпзігпсйоп тивісаіѳ ёіётепіаіге 
ехіеіЪІе сіе 1’ёіёѵе. 

Я предполагаю во всякомъ случаѣ, что уче¬ 

ница достаточно подготовлена въ музыкаль¬ 

номъ отношеніи, что она знаетъ ноты, лады, 

дѣленіе, тактъ (ритмику), необходимѣйшіе 
ключи, порядочно играетъ на фортепьяно и 
читаетъ бѣгло ноты съ листа. 

Хотя въ сущности достаточно знанія двухъ 
ключей, почти исключительно употребляю¬ 

щихся въ наше время—ключа 6 ($о1, скри¬ 

пичнаго) и ключа Р (іа, басоваго) 

, но полезно знать и владѣть ключами 

иі на 1-й линейкѣ или (сопраннымъ) — — ■ 
_ — 

и на В линейкѣ (альтовымъ) Е1Е. Полезно 

во всѣхъ отношеніяхъ и желательно знаніе гар¬ 

моній'/ употребленія и разрѣшенія аккордовъ 
[трезвучій, септаккордовъ, нонаккордовъ и 
т. д.), также основательное знаніе интерва¬ 

ловъ. Многіе даже знаменитые артисты сдѣ¬ 

лали карьеру, не имѣя ни рекомендуемыхъ 
здѣсь знаній, ни блестящихъ музыкальныхъ 
способностей. Эти исключенія, въ большинствѣ 
случаевъ будучи результатомъ чисто техниче¬ 

ской виртуозности, хотя и доведенной до сте¬ 

пени блестящаго совершенства, могутъ доста¬ 

вить только преходящее наслажденіе солидно 
образованному музыканту: такихъ примѣровъ 
въ образецъ брать не слѣдуетъ. Хотя и блестя¬ 

ще одаренные отъ природы, эти артисты, не 
смотря на ихъ исключительное положеніе, не 
могутъ и не должны служить предлогомъ 
поверхностнымъ, небрежнымъ занятіямъ. Пѣ¬ 

вецъ, знающій свое искусство и хорошо ода- 

реный природой, въ состояніи доставить без¬ 

конечно болѣе разнообразныя и продолжишь*, 

ныя наслажденія. Если же онъ теряетъ го¬ 

лосъ и не годится для театральный карьеры, 
ему остается по крайней мѣрѣ, какъ плодт) 

ого прежнихъ занятій, возможность занять 
мѣсто менѣе блестящее, но столь же почет-» 

ное—учителя пѣнія. 

III. 

•Іе ргёзнррозе, ци’аѵапі <1е соттепсег зез 
ёіисіез (Іс сііапі Гёіёѵе ез( (16)а зиШзатшепі 
ргёрагее (Іаиз Іа тизіцие; (рГеІІе соппаіі Іез 
поіез, Іез цаттез, 1е гкуіЬте еі Іез сіеіз Іез 
ріиз пёсеззаігез, ци’еііе ]оие зиЙізаттепі Ьіеп 
сіи ріапо, еі ци’еііе Ііі аѵес ипе Ьакііеіё зий- 
запіе Іез поіез а Ііѵге опѵсгі. 

Оцощие Іа соппаіззаисе без йеих сіеіз ргез- 
цие ехсіизіѵетепі еп иза§е сіе поз щигз, Іа— 

сМ сіе зоі (0) ои сеііе сіи ѵіоіоп, еі Іа 

сІеС сіе /а ои сеііе сіе Іа Ьаззе, -^Е &оіі а іоиі 

ргешіге зиііізапіе, іі у аигаіі серепйапі Іоиіе 
иіііііе а се сріе Гёіёѵе еиі еп оиіге ипе сегіаіпе 
соішаіззаисе еі ипе ІіаЫіікіе ріиз ои юоіпз §гапйе 

йе Іа сіеі А'аі ои сіи зоргапо, —- аіпзіцие йе 

Іа сІеГ аррііциёе а Гаііо ; ]е сопзеШе аиззі, 

соште иШе еі йёзігаЫе а іоиз ё^агйз, Іа соп- 
паізаппее йе Гкагтопіе, йеГетрІоі еі йе Іа зоіи- 
ііоп йез йіѵегз ассогйз (ассогйз рагіаііз, йе зер- 
ііёте, йе пеиѵіёте, еіс.), аіпзі цие зигіоиі Іа 
соппаіззапсе ргойпйе йез іпіегѵаііез. Ье іаіі, 
(ці’іі у а ей еі ци’іі у а епсоге йез сііапіеигз 
еі Йез сапіаігіеез сёіёкез, циі, циоісріе шап- 
циапі йез соппаіззапсез гесоттапсіёез ісі, еі 
н’ауапі еп оиіге цие йез аріііийез пшісаіез 
ігёз гезігеіпіез, опі серепйапі іаіі ипе саггіёге 
Йез ріиз ЬгіИапіез, не йоіі еп аисипе тапіёге 
ёіге геёагйё сотте йщпе й’ітііаііоп. Сев вх- 
серііопз, пе зопі, йапз Іа ріирагі йез саз, дне 
ГеІГеі йЧте ѵігіиозііё ригетеиі іескпіцио, циоі- 
(ціс роигіапі роиззёе щзци’а ипе регіёсііоп 
бЫоиіззапіе, пе роиѵапі серепйапі йоппег аи 
тизісіеп ѵгаітепі зоНйе еі іпзігпіі, (рі’ипе іоиіз- 
запсе разза^ёге, еі ционрю ЬгШаттепі сот- 
Ыёз Йез йопз йе 1а паіигс, Іез агіізіез еп циез- 
ііоп, таі^гіі Іеиг ргоёттепсе ехсерііоппеііе, пе 
реиѵепі еі пе йоіѵепі зегѵіг йе ргёіехіе а йез 
ёіийез рагеззеизез еі зирегйсіеііез. Ікі сііапіеиг 
ІіаЬіІе еі Ыеп іпзігиіі йапз зоп агі з’іі 
езі кеигеизеіпепі йоиё, езі а шёюе, Йе рго- 
сигег йез )оиіззапсез іпііпітепі ріиз ѵагібез 
еі ріиз ЙигаЫез; еі, з’іі регй за ѵоіх, он з’іі 
пе сопѵіепі ріиз а за саггіёге ікёйігаіе, іі Іиі 
гсзіе йи шоіпз, сотте іічііі Йез ёіийез зоіійез 
аихциеИез іі з’езі Иѵгё іайіз, Іа розіііоп шоіпз 
ЬгіНапіе, реиі-біге, таіз аззигбтепі іоиі аиззі 
ЬопогаЫе, йе йоппег а зоп іоиг йез Іедопз йе 
сЬапі. 

ІІІ. 

II. 

МизікаІізсЬе ѴогЪіІПипё. 

Іск зеіге ипЬейш^і ѵогаиз, Йазз йіе 8сЬШе- 
гіп Ьегеііз тизікаіізск суепі^зіепз $о\ѵеіі ѵогЬе- 
геііеі зеі, йазз зіе Воіеп, Топагіеп, Такіеіп- 
Йеіішщ (Ккуікшиз), йіе поіксѵепйщзіеп 8сЫііз- 
зеі кепиі, Іеійіісіі §иі Сіаѵіег зріеіі, цпй тіі 
еіпщег бесѵапйікеіі уот Віаііе Ііезі. 

Оіщіеіек іт А11§етеіпеп йіе Кеппіпізз йег Ьеі- 
йеп іп ипзегег Хеіі йзі аиззсЫіеззІісЬ іп Апѵѵеп- 
Йшщ коттежіеп 8сЫйззе1,—Йез 6- ойег Ѵіоііп- 

Зскіііззеів ипй йез Р- ойег Вазз-Зскіііззеіз 

й'етіёі, зо Ііаііе іск ез йеппоек йг зекг 

шескшаззій' ипй пііЫіск, йазз зісіі йіе Зскіііе- 
гіп апсіі аиззегйет посіі, кіпіап&ііске Кеппіпізз 
ипй &есѵапйі1іеіі іп йет зо&'епаппіеп С- ойег 8о- 

ргап- (Пізсапі-) Зскіііззеі Е— ипй йез С- ойег 
_ —э~ 

Аіі-Зскіііззеіз ЕЗЕ апеіре. Аисіі етрйкіе іск, 

аіз іікегаиз пйігііск ипй сѵипзскепзсѵегі, йіе 
Кеппіпізз йег Нагшопіеіекге, йег Аіпѵешішщ 
ипй Аиі'іозип^ йег ѵегзскіейепеи Аекогйе (Бгеі- 
кііііще, Зеріітеп- ипй Нопеп- Аекогйе) &епапе 
Кеітіпізз йег ѵегзскіейепеп Іпіегѵаііе, и. з. \ѵ.— 
І)іе Ткаізаске, йазз ез кегіікшіе Запрет ипй 
8іііщегіппеп §е#скеп ипй поск §іекі, йіе, оіщіеіек 
ікпеп йіе кіег етрГокІепеп Кеппіпіззе іёЫеп, ипй 
зіе пиг коекзі йіігі'іщ тизікаіізск зіпй,—йеппоек 
еіпе ЬгіНапіе Саггіёге ^ешаскі Ьакеп, капп кеі- 
пезте^з аіз паскактшщзтігйщез Ѵогкіій кіп^е- 
зіеііі сѵегйеп, йа зоіеке Аизпактеп йеппоек ги- 
теізі пиг еіпе геіп іескпізск егіаіщіе Ѵігіиозііаі, 
суешіёіеіск іттегкіп о/ітаіз іп Ыепйепсіег Ѵоіі- 
коттепкеіі гиг веііип^ Ьгіи^еп, йет ^ейіе^е- 
пеп §екі1йеіеп Мпзікег аЬег каит еіпеп текг 
аіз ѵогйЬеггаизскепйеп бепизз ^елгакгеп ѵуегйеп, 
ипй аіз, ѵоп йег Ыаіиг ѵоггіщзсѵеізе ^іапгепй 
Ье^аЫ, іп ікгег, іѵепп поск зо кегуоіта^епйеп 
Аизпактззіеііипё, йег Зскіііегіп кеіпезсѵе^з аізо 
вгипй йг пиг оЬегЯасЫіскез 8іийігеп йіепеп 
йагі.—Еіп тгсзгАойзсА-ШсЬіі§-рЫ1йеіег Вгкщег 
капп, кеі §1иск1іскег Ве§аѣип§, ёемчзз ѵіеізеііі- 
§егеп ипй паеккаШ^егеп ветізз Ьегеііеп, ипй— 
ѵегііегі ег йіе 8іітте, ойег сѵігсі ег йг йіе 
8ап§ег-Сатёге ипіаіщііек,—зо уегМеікі Йетзеі- 
кеп,—аіз Ргпскі еіпзі ^етаскіег §ейіе§епег 8й- 
йіеп,—йіе сѵепі^ег ёіапяѵоііе, акег ёетѵізз §1еіск- 
Гаііз екгепѵоііе 8іе11ші§,—зеіпегзеііз безапё-Вп- 
іеггіекі хи егікеііеп. 

ІІІ. 

Предварительныя замѣчанія къ 
дѣйствительному преподаванію. 

ОЪнегѵаііопз ргёіітіпаігез а Ген- 
зеіёпѳшені; ргоргетепС <Ш. 

VогЪегаегкипееп гит ѳіёѲпШсЬен 
ШПеггюМ. 

Когда ученица достаточно отдохнула до 
начала урока, дышетъ свободно, безъ тру¬ 

да,—ее надо поставить противъ учителя, си¬ 

дящаго за фортепьяно, нѣсколько правѣе отъ 
него. Не слѣдуетъ ставить ученицу сзади 
учителя, какъ это нерѣдко дѣлается: послѣд¬ 

ній долженъ внимательно наблюдать за положе¬ 

ніемъ рта ученицы и т. д., какъ и вообще 

Сиапй Гёіёѵе езі зийзаттеві герозёе аѵапі 
1е еоштепсетепі йе Іа Іещт, йе зогіе уи’еііе 
зе ігоиѵе к тёте йе гезрігег іасііетспі, ІіЬге- 
тепі, еі запз реіііе ѵізіЫе, он 1а іега зе ріа- 

|сег сп /1асе, таіз ип реи а Йгоііе еі к соіё 
йи ргоіеззеиг аззіз аи ріапо; оп ёѵііега зоі- 
епеизетепі йе теііге Гёіёѵе йеггіёге 1е ргойз- 
зеиг (сотте ееіа зе ргаііцие ігёз зоиѵепі), саг 

! сеіиі-сі сіеѵга іоіцоигз зигѵеіііег аііепііѵешеиі Іа 

ИасЬйещ йіё 8скіі1егіп ѵог йет Ап/'апде йег 
ги Ъедшпешіеи Ііпіеітісіііззіипйе зіек ѵоіізіапйіё 
аи&дегиЫ, зо йазз зіе Іеіскі ипй окне зісІіИіске 
Везсіпѵегйе Ггеі ги аіктеп ѵегтаё,—Іаззе тап йіе- 
зеіке,—йет ат Ріапойгіе ойег атРШ^еІ зіігепйсп 
Ьекѵег^е^еги'ійегеісѵаззеііѵагізгес.кіззісккіпзіеі- 
Ісп; ез ізі зогёШііёгиѵегтегбіепдІазз ЙіеВскиІегіп 
Ыпіег бет Ьекгег ріасігі зеі (Чѵіе йіезкеі тап- 
скец ІеЬгегп йег Раіі ізі), йа йегзеіке зіеіз еіп 
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за выраженіемъ ея лица, за всею ея осанкою, 

за тѣмъ чтобы она не пріучалась къ непрія¬ 

тнымъ и некрасивымъ подергиваніямъ муску¬ 

ловъ или .къ некрасивымъ гримасамъ. 

Слѣдуетъ обращать вниманіе, чтобы уче¬ 

ница, какъ это часто случается, не закрыва¬ 
ла сразу ротъ, окончивши какую нибудь 
фразу, что вызываетъ одно изъ самыхъ не¬ 

пріятныхъ впечатлѣній: кажется, точно звукъ 
былъ внезапно оборванъ. Точно также не 
замѣчаетъ ученица разныхъ другихъ своихъ 
привычекъ, трудно отвыкая отъ нихъ. 

Такъ какъ всѣ слѣдующія далѣе упраж¬ 
ненія должны быть исполняемы штзпс.ть — 
подобный способъ чрезвычайно* изощряетъ 
память и музыкальный слухъ—'іо слѣдуетъ 
наблюдать чтобы ученица съ своего мѣста не 
могла узнать ио видимымъ ею клавишамъ 
инструмента тоны упражненія играемаго учи¬ 
телемъ, что мѣшало бы укрѣпленію слуха и 
памяти. 

Этотъ способъ занятій очень простъ: учи¬ 

тель сыграетъ упражненіе медленно и отчет¬ 

ливо одинъ разъ; ученикъ въ скоромъ вре¬ 

мени достигнетъ возможности спѣть сыгран¬ 

ное совершенно вѣрно, безъ ошибокъ. При 
прогрессирующихъ упражненіяхъ въ діатони¬ 

ческой восходящей или нисходящей гаммѣ, 
какъ напр. 

розШоп бе Іа Ьоисііе бе Гёіёѵе, еіс., сотте 
аіі88і, еп ?ёпёга1, Гехргеззіоп бе за %иге еі 
80П епііёге іепие, аГт ^и’е11е пе з’ЬаЬііие раз 
а без сопігасііопз бёза§гёаМез еі Іаібез без юиз- 
сіез іасіаих ои а без §гітасе$ ріиз Іаібез епсоге. 

Ье ргоТевзеиг рогіега раг ехешріе ѣоиіе зоп 
аііепііоп а се ^ие, сошше сеіа аггіѵе зоиѵепі, 
Гёіёѵе, аргсз аѵоіг сііапіё ипе ріігазе, пе Гепне 
раз зиЬііетепі Іа Ьоисііе іоиі бе зиііе аргёз 1е 
бегпіег зоп; сеіа ргоѵодие ип еГі'еі без ріиз 
бёза&гёаЫез, еп се ^ие Гоп бігаіі, ^ие 1е зоп 
а ёіё сотте зиЬііепіепб йчщиё еі соире; аиззі 
Ьіеп ^ие бапз ипе Гоиіе б’аиігез таиѵаізез Ьа- 
Ьііибез ргізез зисеззіѵетепі, Гёіёѵе п’а раз 
тете Іа сопзсіепсе бе сеііез-сі, б’оіі И гёзиііе 
•іи’еііе пе з’еп бёЬаггаззе ри’аѵес реіпе. 

Сотте іоиз іез ехегсісез ^ие Гоп ігоиѵега 
ріиз Іоіп беѵгопі ёіге сііапіёз раг' сазиг, запз 
поіез, ѵи ^ие се ргосёбё ащшзе ёіоппаттепі 
1а тёшоіге еі Гоиіе тизісаіе, оп ѵеіііега еп 
тёте іетрз, а се сріе Гёіёѵе пе риіззе раз 
ѵоіг бе за ріасе Іа Ьоисііе бе Гіпзігитепі, 
еі раг зиііе гесоппаііге Іез поіез щшез раг 1е 
таііге сотте ехегсісе, се чиі пиігаіі аи Ьиі 
ргоргетепі біі, б’аіё'иізег ГогеіІІе еі Іа тётоіге. 

Ье ргосёбё еп ^иезііоп езі Гогі зітріе; 1е 
ргоГеззеиг ]оиега а Гёіёѵе Гехегсісе <рг’П з’а^іі 
бе сЬапіег, ипе зеиіе Гоіз, Іепіетепі еі аѵес Іа 
пеііеіё бёзігаЫе, еі Гёіёѵе §а§пега еп ігёзреи 
бе іешрз Іа Гасиііё ѵоиіие бе Іе сііапіег іттё- 
біаіетепі, соггесістепі еі запз Гаиіе. Бапз Іез 
ехегсісез ргокгеззііз виг Іа ватте біаіопіфіе 
азсепбапіе ои безсепбапіе, сотте раг ехешріе, 

лѵасЬзатез Аи§е, зоѵѵоііі аиГ біе ІІипбзіеІІппв 
и. з. іѵ., ѵѵіе ііЬегІіаирі аиГ беп безісііізаизбгиск 
ипб біе §апхе Наііипв бег Зсііиіегіи ІтЬеп тизз, 
батіі зісіі (ІіезеІЬе піеЬі иппапа;епе1іте ипзсЬііпе 
Ѵегхеггшщеп бег СезісЬізтизкеІп обег Мззіісііе 
бгітаззеп аіщежіііпе. 2. В. асіііе бег Геіігег 
зеііг багаиГ, базз,—іѵіебіез оГітаІз ѵогкотті,— 
біе Зсііиіегіи, паск сіпег йезип§епеп Ріігазе 
пісііі,—тіі бет Іеіхіеп Топе аисіі зоГогі беп 
Мипб рІоЫісІі зсМіеззе\ біез Ііаі беп Ьаззіі- 
скеп ЕЙ’есі, аіз оЬ бег Топ рііііхіісіі аЬ^ейаскі, 
аіщезсіітііеп лѵопіеп: лѵіе Ьеі зо тапсііеп апбе- 
геп аіщеіѵоііпіеп Ыпагіеп, ізі біе Зсіііііегіп зісіі 
беззеп §аг пісііі Ъеѵѵиззі, ипб §слѵо1іпі ез зісіі 
безІіаІЬ зсіпѵег лѵіечіег аЬ. 
Ба аііе зріііег ѵогкотиіепбе ПеЬшщеп аизгоеп- 

ііід, оІтеКоіеп ^езшщеп іѵегбеп зоііеіі,—іпбет 
біез ѴегГаІігеп іп иЪеітазеІіешІег ЛѴеізе баз (?е- 
сІасМпізз ипб баз тгозіІсаІізскеѲекбг бег 8с1иі- 
Іегіп зсіиіг/'і—зо іѵаеііе шап хіщіеісѣ багііЬег, 
базз біезеІЬе ѵоп ікгеш Ріаіге аиз, біе Тазіаіиг 
без Іпзіпшіепіез пісЫ зекеп, ипб зотіі біе ѵот 
Ьеіігег а1зАи%аЬе ёезріеііеп Топе егкеппеп Ісапп 
ѵѵобигск бег ещепііісііе 2\ѵеек бісзез ѴегТак- 
гепз,—Оііг ипб (гебіісіііпізв хи зсМгГеп,—Ье- 
еіпігііс1ііі§і іѵегбеп коппіе. 
Біез ѴегГаЬгеп ізі зеііг сіпГасЬ: бег Ьеіігег зріеіе 

бет Зсішіег біе іп ЛіщгііГ хи пеіітепбе ЫеЬшщ ппг 
еіптаі 1ап§зат ипб беиііісіі ѵог, ипб бег ЗсІійІег 
лѵігб іп рпх кигхег 2еіі біе 6е\ѵапбЬеіі ег1ап#еп, 
біезеІЬе аізоііаіб §апх коггекіипб окне РеЫег пасЬ- 
тзіпдеи. ВеібещбіебіаіопізсІіеаиГ-обегаЬзеІігеі- 
іепбе Топіеііег рго§геззігепбеп ЫеЬипіщп, г. В. 

достаточно сыграть только первый тактъ: 

Ученикъ легко исполнитъ упражненіе во всей 
его цѣлости. Тоже самое и въ нисходящемъ 
упражненіи 

іі зиШга, бе уоие-г Іа ргешіёге тезиге: 

Гёіёѵе роигга епзиііе, запз реіпе, ехёсиіег Гехег¬ 
сісе бапз за іоіаіііё; іі еп езі бе тёте бе 
Гехегсісе безсепбапі: 

§еші§і ез аІзЬаІб, пт сіеп егзіеп ТаЫ 'йег- 
зеІЪеп ѵогтзріеіеп: 

ѵѵопасіі бег Кспшег бапп Іеісііі біе ЫеЬипё «I 
ііігет &апхеп 2изапгтеп1іап§е аизГйЬгі; еЬепзб 
Ьеі бег ЬегаЪзеЬгеііепбеп ЫеЬип«г: Л 

было бы безполезно играть болѣе одного, пер¬ 
ваго, такта: 

Положеніе тѣла должно быть, непринуж¬ 

денно; его нѣсколькоупираютъналѣвую ногу— 
иО не прислоняясь нигдѣ; руки сложены за 
спиной, но не сжаты. Такое положеніе тѣла 
позволяетъ грудному ящику выступать свобо¬ 

дно, а дыханію дѣйствовать какъ слѣдуетъ. 
Голову держатъ прямо, слегка отклонивъ ее 
назадъ. Ротъ открываютъ естественно и до¬ 
статочно, безъ принужденія, давая свободный 
проходъ звуку; не слѣдуетъ давать рту оваль¬ 
ную форму яйца, но скорѣе открывать его въ 

ой се зегаіі ё^аіешепі ип ёазрШа^е іпиіііе бе гѵо ез §1еісМа11з иЬегЙйззщ ипб иппйіх хеіігаи- 
іетрз, бе щиег ріиз ^ие Іа ргешіёге тезиге: Ьепб іѵаге, тек аіз беп егзіеп Такі ѵогхизріеіеп: 

Іе согрз зега бё§а&ё, репскё Іё^ёгетепі зиг Бег Кбгрег зеі шщехіѵшщеп, еіп \уепщ ѵог- 
1а іатЬе §аисЬе, таіз запз з’арриуег пиііе рагі, \ѵіе§епб аиі баз Пике Веіп зісіі зііііхепб,—босЬ, 
еі Іез йеих Ъгаз зегопі Іёргетепі ріасёзі’ип піг^епбз зісіі апІеЬпепб, ипб Ьеійе Агте ІеісЬі 
зиг 1 аиіге беггіёге Іе боз, запз серепбапі зе йЪег еіпапбег аиі беп Кііскоп §е1с§1,—окпв ув- 
сгатрошіег 1 ип й 1 аиіге. боек кгатрГЬаГі ѵегзсЫип^еп хи зеіп. Іп біезег 

Сеііе розШоп бё&а§ёе би согрз регтеі й Іа ип§ехіѵии§епеп ЗіеИип^ капп бег Вгизіказіеп Ггеі 
роіігіпе бе зе ббѵеіоррег ІіЬгетепі, еі аих ог- Ьегѵогігеіеп, ипб біе Кезрігаііопзіѵегкхеида коп- 
§апез гезрігаіаігез бе ]оиег ё&аіетепі еп ріеіпе пеп Ггеі ипб ипЬеЬіпбегі беп АіЬет еіп ипб 
ИЬегіё; Іа іёіе зега іепие бгоііе бапз ипе ро- аиззігбтеп Іаззеп; бег Кор/ зеі паійгіісіі аиІ- 
зіііоп паіигеііе, аѵес ипе 1ёёёге ііехіоп еп аг- гесЬі, еіп \ѵепі§ паск кіпіеп ^еко^еп; бег Жшй 
гіёге, 1а ЪоисТіе зега паіигеііетепі еі запз §ёпе гѵегбе §апх паійгіісіі, ип^ехіѵшщеп гѵеіі аепиа 
зи/'рзапгтепіоиѵегіероиг Иѵгег запз реіпе раз- деб#пеі,итбеп ТопГгеі аиззіготеп хи Іаззеп,— 
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ширину, какъ при начинающейся непринуж¬ 

денной улыбкѣ, такъ такъ какъ углы рта легко 
мѣшаютъ звуку. Языкъ долженъ оставаться 
въ возможно горизонтальномъ положеніи, слег¬ 

ка протянутъ впередъ къ нижнимъ зубамъ. 
Слѣдуетъ наблюдать, чтобы во время пѣнія 

. онъ не поднимался въ задней части рта къ 
горлу, такъ какъ тогда онъ закрылъ бы иногда 
частью, иногда совершенно — его отверстіе, не 
давая свободный выходъ звуку. Никогда не 
долженъ быть направляемъ къ верху конецъ 
языка: звукъ сдѣлался бы не чистъ, неотчет¬ 

ливъ. Если, какъ нерѣдко случается, звукъ ка¬ 

жется непріятнымъ, горловымъ, то слѣдуетъ 
убѣдиться, не въ томъ ли причина (какъ 
замѣчено выше), что языкъ свертывается 
передъ заднею частью рта, передъ полукруг¬ 
лымъ его отверстіемъ или не закрываетъ ли 
Послѣднее язычекъ, спускающійся съ неба. Если 
почему, либо будетъ трудно удостовѣриться въ 
этомъ, слѣдуетъ заставить ученика спѣть съ 
открытымъ ртомъ какой нибудь низкій звукъ 
на а: отверстіе горла станетъ немедленно сво¬ 
боднымъ и глазъ можетъ увидѣть тотчасъ же 
истинную причину замѣченнаго недостатка. 

Случается, что ученицы, особливо вначалѣ, 

стѣсняются изъ робости открыть передъ учи¬ 
телемъ ротъ достаточно широко', иногда мѣ¬ 

шаетъ имъ сдѣлать это и устройство щекъ. 
Въ этомъ случаѣ слѣдуетъ вставить между 
верхними и нижними зубами небольшой, тонко 
обструганный кусочекъ дерева^' какъ разъ 
настолько большой, чтобы онъ позволялъ от¬ 

крывать ротъ надлежащимъ образомъ. Это 
средство употреблять какъ при урокахъ, такъ 
и дома до тѣхъ поръ, пока ротъ самъ собой 
не привыкнетъ открываться какъ слѣдуетъ. 

Упражненія никогда не слѣдуетъ пѣтъ 
вполголоса, но полнымъ звукомъ, потому что 
такая манера въ дѣйствительности больше утон¬ 

яетъ голосъ (не слѣдуетъ ее смѣшивать съ 
пѣніемъ ріапо; не слѣдуетъ конечно и наси- 

к. стать голосъ *). 

ія&эд Слѣдуетъ также избѣгать исканія голосомъ 
вѣрнаго звука. Ученица должна пріучаться 
съ самого начала данный ей на фортепьяно 
звукъ усвоить сперва разсудкомъ, удержать 
въ памяти и только тогда вполнѣ твердо, увѣ¬ 
ренно взять его голосомъ. Какъ всякая гимна¬ 
стика укрѣпляетъмускулы тѣла, такъипѣніе,— 

гимнастика, произведенная надлежащимъ обра¬ 
зомъ,—дѣйствуетъ укрѣпляющимъ образомъ 
на органы, производящіе звукъ, на горло и 

*) Лаблашъ заключаетъ свою школу слѣдующи¬ 
ми словами, вполнѣ достойными внимаяія:.'<Тахг какъ 
Необходимо пѣтъ упражненія полнымъ голосомъ, то 
/слѣдуетъ позаботиться не пѣть много кряду; нѣтъ 
\ничего вреднѣе, ничто такъ не задерживаетъ успѣхъ 
капъ привйчка упражняться въ пѣніи сквозь зубы 
или напѣвая (съ закрытымъ ртомъ); грудь устаетъ, 
горло не пріобрѣтаетъ навыка и голосъ не выигры¬ 
ваетъ ни въ вѣрности, ни въ обработкѣ». 

зар аи зов; 1’ёіёѵе пе Іиі йоппега раз ипе Іогте 
оѵоійе, шаіз Іа ііепйга ріиібі Іё^ёгетепі ёіаг^іе, 
союгае аи ргёіийе Іёрг сГіт зоигіге паіигеі, роиг 
Іаіззег раззег ПЬгешепі Іе зон, а Іа зогііе йи- 
циеі Іез аіщіез (Іе Іа Ьоисііе рогіегаіепі запз сеіа 
Гаеііегаепі оЬзіаеІе. Ьа Іапдие герозега аиззі ріаіе 
еще роззіЫе сіапз Іа Ьоисііе, еі сщеЦие реи іеп- 
Йие ѵегз Іез сіеміз іпіёгіеигез; он ѵеіііега зігіеіе- 
тені а ее еще, репйапі Іе сііапі, еііе пе зе 
ЬотЪе раз сіапв Гаітіёге-Ьоисііе ѵегз Іе рзіег, 
се чиі іегтегаіі рагііеііетепі, зоиѵепі тёте 
ргезцие іоіаіетепі Гоиѵегіиге йе ееіиі-еі еі геп- 
Йгаіі ігароззіЫе Іа зогііе НЬге сіи зон; еп оиіге 
Іароіпіе сіе Іа Іапдие пе йеѵгараз ёігесіі- 
гідбеепкаиі, се <ріі гепсі Гасііетепі Іе зон 
іаих еі іікіізііпсі. ^о^8^ие, сотше сеіа аггіѵе 
азвег Шёретшепі, іе зон зогі сіи дозіег аѵес 
ипс гёзоппапсе йёварёаЫе, ёраіззе еі диііи- 
гаіе, іі у а Ией сіе сопзіаіег зі раг Ьазагй, 
сотте іі а с!ё]а ёіё сііі, Іа Іапре пезеріоіе 
раз репйапі Іе сііапі еп Ііаиіеиг сіапз Іа рагііе 
розіёгіеиге йе Іа Ьоисііе аи ѵоіяіпа^е йе Гои- 
ѵегіиге зеші-сігсиіаіге, еі зі Іа Іиеііе сціі, аи 
іопй йе Іа ЪонсЬе йезсепй йп раіаіз, п’езіраз 
ігор Іопдие он пе з’аѵапсе раз ігор Ьаз, еі 
тёте пе іоисйе раз Іа Іапре. Бапз Іе саз оіі 
іі зегаіі йіШсіІе йе сопзіаіег ееііе сігсопзіапсе 
аЬпогше, оп іега сЬапіег а Гёіёѵе, а Ьоисііе 
оиѵегіе, ип зоп дгаѵе с]ііеІсопсрие зиг 1а ѵоуеііе 
а: Гоиѵегіиге сіеѵіепйга ішшёйіаіешепі ріиз ИЬге, 
еі Гсеіі роигга гесоппаііге а Гіпзіапі Іа саизе 
йи йёіаиі сопзіаіё. 

II аггіѵе аззег й^иеттепі ре йез ]еипез 
ГіНез, зигіоиі аи сошшепсетепі, зе §ёпепі раг 
іітійііё, теше йеѵапі Іе ргоГеззеиг, сГоиѵгіг 
зи//ізатпіепі Іа Ьоисііе', раіТоіз аиззі, Іа соп- 
Шгтаііоп йез ,)0ііез реиі еп ёіге Іа саизе; оп 
ріасега, сіапз се Йегпіег саз, епіге Іе гаіеііег 
зирёгіеиг еі Іе гаіеііег іпГёгіеиг, ипе реіііе еі 
шіпсе сЬеѵіІІе сіе Ьоіз, аззег Іопре роиг Іаіге 
аррагаііге зиШзатшепі Гоиѵегіиге сіе Іа ЬоисЬе, 
запз Іиі йоппег ипе рапсіеиг йёшевигёе; се 
шоуеп вега сонііпиё аиззі Ьіеп репсіапі Гепзеір 
петепі цие йапз Іез ехегсісез ѣ Іа шаізоп, 
Іизр’й се еще Іа Ьоисііе риіззе з’оиѵгіг зиШ¬ 
затшепі запз ееі іпіегтёсііаіге. 

Іа ѵоіх йеѵга іосуоигз ргойиіге ип зоп ріеіп 
еі паіигеііешепі Гогі, еі Гоп пе /іёга датаіз 
сііапіег йез ехегсісез а сіеті ѵоіх, рі іа- 
іі§иепі іпГшітепі ріиз цие Іе сііапі Ь ріеіпе 
ѵоіх. (II іаиі зе ргсіег йе сопіопсіге сеіа аѵес 
іе сЬапі ріапо, еі іі езі паіигеі еще Гоп зе §аг- 
йега ёріешепі йе зигтепег Іа ѵоіх) *). 

Оп ёѵііега аиззі іоиз Іез іаіоппетепіз іпи- 
іііез раг Іа ѵоіх; оп ІіаЬііиега йёв ГаЬогй Гёіеѵе 
к заізіг пеііешепі еі йізііпсіетепі раг Гезргіі 
еі Іа тётоіге й’аЬогй Гехегсісе сцГоп Іиі ]оие 
зиг Іе ріапо, еі епзиііе й ГаИриег раг Іа ѵоіх 
Гететепі, зйгетепі еі аѵес соигар. І)е тёте 
еще іоиіе ртпазйсще /огіі^е й’аиігез рагііез 

• *) А Іа Пп йе зоп «Есоіе йе сііапі», ЪаЫасЬе 
з’ехргіте к сеѣ ё^агй раг Іез рагоіез зиіѵапіез, ге- 
тпагдиаЫезеЫщпез Й’аііепііоп ё-іопз ё^агйз: «Сотше 
іі езі; аЪзоЫтепі пёсеззаіге дие Іез ехегсісез з'ехё- 
сиіепі іоидоигз а ріеіпе ѵоіх, оп зе ^агйега зощпеи- 
зетепі Йе іаіге сЪапіег Іоп^іетрз йс зиііе; гіеп п'езі 
ріиз пиізіЬІе, гіеп пе геіагйе іеііетепі Іез рго&гёз, 
дие ГЬаЬііийе й’ехегеег & сЪапіег епіге Іез сіепіз он 
еп /гейоппапі (5, ЬоисЬе Жегшее); Іа роіігіпе зе іа- 

Іе дозіег п’еп сопігасіе аисипе расііііё, еі Іа 
уоіх пе ^адпе пі еп зйгеіё, пі еп йёѵеіорретепі». 

ІейоеЬ пісЬі оѵаі іп Рост еіпез Еіез,—зопйегп 
ѵіеІтеЬг, еіп \ѵеш§ іп йіе Вгеііе, ѵѵіе епѵа, 
Ьеі ІеісЬіег Ѵоіѣегеііиіщ ги ипргѵѵипрпет Ьа- 
сЬеІп, \ѵеі1 зопзі сіег Топ Іеісііі йигсЬ Йіе Мипсі- 
іѵіпкеі рЬіпйегі хѵігсі ігеі аиззігбтеп ги коппеп. 
Віе 2ипде гиііе шб^іісіізіуо/а^ іш Миіійе, Іеісііі 
§е§еп йіе Опіеггаііпе ѵогрзігескі; ез ізі зеИг 
йагаи^ ги асЫеп, йазз зіеіі йіезеІЬе іѵаЬгеіій йез 
Зіпрпз, Іііпіеп іт Мшійе, ррп йеп ЗсЫипй 
Іііп, пісМ аиі'Ьаите, іѵеіі йайигсЬ йіе Наіз- 
ойпип» ікеіЬѵеізе, оГітаІз зорг, Газі ^йнгИск 
ѵегзреггі, ипй йайигсіі йаз Ггеіе Аиззігбюеп Йаз 
Топез шішо§1ісЬ тгй; аисЬ йагі йіе 8рШе йег 
2ипде піекі паск оЪеп дешпйеі зеіп, іѵеіі 
йег Топ йайигсіі іеісііі ипгеіп ипй шійеиііісіі 
іѵігсі. ІѴепіі,—ѵѵіе йіез пісЬі зеііеп ѵогкошті,— 
йег Топ ипапрпеіш йіек, диШігаІ аиз йет 
Лаізе к1іп§1, во ііЬеггеир тап зіеіі, оЬ піеііі 
еііѵа йіе Яипде (ѵѵіе ѵогіііп Ьетегкі), §ерп 
Йен Иіпіегеп ТЬеіІ йез Мшійез Іііп, іп сіег ШЬе 
йег НаІзбГШипё, ѵѵаіігепсі йез Зіпрпз, зіек іп 
йіе Ноке кгйтті? ипй оЬ пісЬі еіѵѵа, йаз, 
Ьіпіеп іш Мипйе, ѵопі баишеп ЬегаЫіапрпйе 
кіеіпе зорпапиіе 2іір{‘с1іеп ги 1ап§ ізі, ги іѵеіі 
ІіегаЫшпр ипй еііѵа зо^аг йіе 2ипр ЬегііЬгі? 
ЗоІІіе йіез зсіыѵег ги егкеппеп зеіп, зо Іаззе тап 
йіе ЗсЬйІепп, Ъеі оІГепею Мипйе анГ йен Ѵосаі 
а, ігрпй еіпеп ЬеІіеЬірп Ые^еп Топ зіпрп,— 
йіе Оей’пші§' іѵігсі йіе ИгзасЬе йез ѵогііапйепен 
РеЫегз зоіогі йеиііісіі егкеппеп Іаззеп. 

Ез ізі кеіпе зеЬг зеііепе Еі'зс1іеіпиіі§', йазз 
Іип§е МайсЬеп, Ьезопйегз АпГапр, аиз ЗсЬйсЬ- 
іегпЬеіі зісЬ зорг ѵог Йет Ьеіігег рпігеп, йег 
Мипй кіпгеіекепй іѵеіі ги о^пещ тііапіег 
капп іѵоЫ аисЬ йіе Іокаіе Везсііаііепііеіі сіег 
КіппЬаскеп йагап Зсііиій зеіп. Мап зіеііе йапн 
еіп кіеіпез ІвіпрзсЬшІгіез НоІгзіаЬсЬеп,—ргайе 
зо розз, сіазз ез еЬеп пісЬі ііЪегшаззір аЬег 
йешюсЬ йіе МипйіііГпип§ іѵеіі рпи§ егзсЬеіпеп 
Іііззі,—гіѵізсЬеп йіе ОЬег- шііі Ипіеггаіте,—ипй 
тап ѵѵепйе йіезез Міііеі іѵаіігеп йез ЫпіеггісЬіз, 
іѵіе аисЬ, іѵаЬгепй йез ИеЪепз ги Наизе, зо Іапр 
ап, Ьіз йег Мипсі аискокпе йаззеІЪеѵ/а'й р- 
пи§' §еоЙііеі егзеЬеіпі. 
Мап Іаззе йіе Зііште зіеіз ѵоіі ипй паііігіісіі 

зіагк егіопеп, ипй ІІеЬііпё'еіі піетаіз тіі ІгаІЪег 
Зіітпге зіпдеп, іѵеіі йіез Ьеі іѵеііеш апзігеп- 
депйег ізі, аіз тіі ѵоііег Зіітте ги зіпрп. 
(Біез ізі пісЬі тіі ріапо-Ѣще-а. ги ѵегіѵееЬзеІіц 
ШЬегапзігепрп сіег Зіітте ізі ваіигІіеЬ ѵепѵегі- 
ІісЬ). ") 

АисЬ ѵегтеійе тап аііез ипзісЬеге Негит- 
іарреп, Негитзисііеп тіі йег Зіітте; тап р- 
іѵоЬпе йіе Зсіпііегіп зсЬоп §1еіс1і Ап&іщз йагап, 
йіе аиі Йет Сіаѵіег йегзеІЬеп ѵогёезріеііе Аиі- 
рЬе, Ѣгзі тіі йет Ѵегзіапйе ипй йет бейаеЬі- 
піззе §иі ипй йеиііісіі кіаг аиГгиіаззеп, ипй аіз- 
йапп іейе йегзеІЬеп зоТогі §1еісЬ (езі, зіекег 
ипй тиікід тіі йег Зіітте аизгиШЬгеп—біеіеіі- 
іѵіе іейе бутпазіік зіагкепй анГ апйеге ТЬеіІе 

#) ЪаЫасЪе ааззегѣ вісЬ ат бсЫиззе зеіпег Сге- 
зап§9сЬи1с іп. Гоі^ехніеп ЬеасЬіепзуѵепЬеп 2и ЬеЬег- 
яі^епбеп ѴѴогіеп: . • 

і<Х)а ез ипитдапдіісіі поіііюепйід ізі, гттег тіі 
ѵоііібпепйег 8іітте ги йЪеп, во тизэ тапзісЬ епі- 
ЬаНеп, Іап^е Іііпііегеіпапдег ги зіпдеп; пісЫз ізі 
зсШйІісІісг, пісЫз ѵеггбдегі йіе РогізсЬгіШ зо зеЬг, 
аіз йіе белѵоЬпЪеіІ;, тізсіьеп сіеп 2аТгпеп ги зіпдеп, 
ойег зиттепсі (Ьеі дезсЫоззепет Мипйе) ги йЪеп; 
йіе Вгизі; уѵігй йайигсЬ егтйсіеі, йіе КеЫе егіап^і 
Ісеіпе ЪеісЫідЪеіі ипй йіе ЗЫтте ^еѵѵіппі: уѵейег 
ап ЯісЬегЬеіІі посЬ ап Еп^іскеіипд». 
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грудь. Учителя дѣлаютъ ежедневно наблюдете, 
что надлежащее и осторожное обхожденіе поз¬ 
воляетъ голосу значительно развиться въ пол¬ 
нотѣ, силѣ и объемѣ. 

По9тому не только безполезно, но и вредно 
стараніе увеличиватьнасильственно силугоюса 
при урокахъ ли или при упражненіяхъ на дому; 
какъ уже замѣчено, голосъ становится звучнѣе 
и сильнѣе, благодаря постепенности упраж¬ 
неній, такъ сказать самъ собою. Можно помо¬ 
гать природѣ поддерживая ее, но нельзя без¬ 
наказанно насиловать ее *). 

сіи согрв еі Іез тизсіез, сіе тёте аиззі Іе сііапі езі 
Іиі-тёте ипе аіутпазіщие роиг іезогрпез ргоби- 
сіеигз іе Іаѵоіх(сіизоп),—§утітзіщиедиі.сіігійёе 
аѵес Іа ргибепсе герізе, ехегсе ипе асЬіоп без ріиз 
аѵапіаризез зиг іез рагііез іи сои еі сіе Іа роіігіпе 
тізез еп асііѵііб. Ье ргоіёззеиг іаіі сопііпиеііетепі 
Гехрёгіепсе ^и’ип ргосббб ргибепі еі сігсоизресі 
регтеіа Іа ѵоіх іе ррег зепзіЫетепі еп іпіепзііё, 
еп Гогсе еі еп ріёпііиіе. II езі, рагзиііе, іоиі аиззі 
іпиіііе (ріе пиізгЪк іе ѵоиіоіг арапбіг ѵіоіет- 
тепі Іа Гогсе іе Іа ѵоіх репіапі Геазеірешепі ои 
іапз Іез ехегсісез а Іа таізоп, ѵи еще ееіа /аіідгіъ 
іпиііІешепіГёІёѵе; сотте іе ГаііёііГаііоЬзегѵег, 
Іа ѵоіх іеѵіепі реи-а-реи ріиз Гогіе еі ріиз ріеіпе 
іапз Іе соигапі іез ехегсісез, гіеп с[ие рас Іеиг 
тоуеп еі роиг аіпзі ііге сотте і’еііе тёте. Оп 
реиі ѵепіг аіпзі риіззаттепі еп аііе а Іа паіиге, 
еп Іа зоиіепапі, таіз іатаіз оп пе Іа Гогсега 
ітрипётепі *). 

ипі Мизкеіп іез Кіігрегзеітѵігкі, зо ізі іаз Зіпдеп | 
ртпазіузск-зіагкепб ипі кгііЙірпб Гііг ііе, ііе ; 
8іітте (іеп Топ) еггеирпбеп Огрпе, ипі—тіі :: 
Ѵогзісііі рі ріеііеі,—лѵігкі іаззеІЬе аиззегзігю?-- . [ 
ікеікарі аиГ ііе Іііег іп Асііѵііаі ігеіепсіеп Ткеііе 
іез Наізез ипі іег Вгизі. Бег Ьекгег іпаскі іадіісіі ' 
(Ііе ЕіТакптр іазз ііе Зіііпте, Ьеі ѵогзіекіірш і 
шпзіеіііірт ѴегГаЬге-п. зісЬіІісІі ап ІпіепзіШ, ап ■ 
КѵаГі \ѵіе ап ТопГііПе гииітті. Ез ізі іезІіаІЬ аиск 
еЬепзо иппОікк аіз зсксісШск, лѵаіігеиі іезііпіег- \ 
гіекіз осіег іез ЕикаизеііЬепз, сіге Зісігке сіег ; 
Зіітте ртѵа1іі1іаіі§ (огсігеп ги сѵоііеп, іа ііез ; 
ііезеШе пиг пиігіоз егтййві. Біе 8іітте ѵѵігб, \ѵіе 
зскоп Ьешегкі, іп ЬаиГе іег Бекипрп а11та1і§ паск ; 
ииі паск зскоп аиГііезе ІѴеізе, рпг лѵіе ѵоп зеІЬзі [ 
тты зіагкег ипсі ѵоііег дѵегіеи. Май капп зо 
іег Еаіиг зекг ги НШГе коттеп, зіе еіеіекзапі ( 
ипіегзіиізсп; аЬег ипрзігаГі іагГ тап іегзеІЬеп 1 
піекіз аЪгтпдеп *). | 

Х"Ѵ. XV. IV. 

Образованіе звука вообще. Бе І’Етіззіоп сіи зон. Ѵот Топ-АпваГг іт АИдѳтѳіпѳп. 

Правильное образованіе звука — манера 
произвести его - представляетъ часто большія 
трудности. Надо озаботиться производить его 
естественной легко, точно онъ образовался сразу 
въ горлѣ, безъ приготовленія, не затрогивая 
другихъ звуковъ, безъ видимыхъ усилій. 

Возьмемъ какой нибудь звукъ; положимъ 

1й—; большая часть начинающихъ возь¬ 

мутъ его.слѣдующимъ неправильнымъ образомъ: 

І’ёшіззіоп соггесіе, с’езі-а-біге шапіёге б’аі- 
іасщег Іе зоп, оіГге зоиѵепі іе рай іез ііГісиШз; 
оп ѵеіііега іоиі і’акогі рагіісиііёгетепі 4 се 
^и’еііе зе Газзе паіигеііетепі еі аѵес Гасііііё, 
соште Іапсбе зиЬііетепі іе Іа §1оііе, запз рге- 
рагаііоп, запз іоисЬег а і’аиігез зопз, ІіЬгетепі 
еі запз еЙогіз ѵізіЫез. 

Ргепоиз ип зоп суиеісопдие, раг ехетріе 

; 1а ріирагі іез соттепдапіез Гаііа- 

регопі іе 1а тапіёге іёіесіиеизе зиіѵапіе: 

Бег гісМіде Апзаіг сіъз Топез, ііе Агі, гсіе 
іег Топ хи еггеирп ізі, Ьіеіеі оГі роззе 8с1і\ѵіе- 
гіёкеіі; тап аскіе кіег Ьезопіегз сІагаиГ, іаз іег- 
зеІЬе ІеісЫ ипі паіигііек, §1еіскзат, лѵіе аиз бег 
Зііттгііге кегоѵрзекпеііі, окне дедііекеп Веі- 
іоп, окпе зопіегііек згсЫНске Апкігепри#, 
ипдаѵипрп, ги бекбг коште. — Мап пекте 

ігёепі еіцет Ьеііекірп Топ, ъ. В. 

Ьеі іеп теізіеп АпГапргіппеп лѵігсі іегзеТке еі\ѵа 
іи Шрпбег іШегкфег ІѴеізе егіііпеп: 

І 
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иногда исходи еще изъ другихъ звуковъ, выс¬ 
шихъ или нисшихъ. Точно также будутъ брать¬ 
ся и другіе звуки, причемъ ученица вовсе не 
замѣчаетъ неправильности; напротивъ часто 
ее трудно и убѣдить въ послѣдней- Чѣмъ выше 
взятый звукъ, тѣмъ чаще замѣчаешь такую 
невыносимо дурную манеру—брать звукъ, про¬ 
ходя черезъ другіе. Такое скверное образо¬ 
ваніе звука нерѣдко однако находимъ у пѣв¬ 
цовъ и пѣвицъ вполнѣ готовыхъ, иногда 

*) Еженедѣльный * Петербургскій Медицинскій 
журналъ» сообщаетъ между прочимъ слѣдующіе ре¬ 
зультаты сдѣланныхъ въ 1878 году въ клиникѣ 
профессора Манасеина наблюденій надъ 222 пѣвца¬ 
ми, въ возрастѣ отъ 9 — 53 лѣтъ, наблюденій ка¬ 
савшихся не только силы дыханія, но и тѣлосложе¬ 
нія, объема груди, также какъ и отношенія послѣд¬ 
ней къ росту: 

«Объемъ груди, какъ относительный такъ и аб¬ 
солютный, больше у пѣвцовъ чѣмъ у людей не за¬ 
нимающихся пѣніемъ, и увеличивается съ возрастомъ 
и годами. Способность расширять грудь, точно так¬ 
же какъ и жизненная сила легкихъ, у пѣвцовъ бо¬ 
лѣе чѣмъ у другихъ и точно также увеличивается 
подъ вліяніемъ указанныхъ выше обстоятельствъ. 
Если катарры горла у пѣвцовъ и часты, за то ка- 
тарры легкихъ у нихъ чрезвычайно рѣдки. Пѣніе 
есть превосходно’е профилактическое средство про¬ 
тивъ болѣзней дыхательныхъ путей и лучшее сред¬ 
ство какъ для предохраненія, такъ и для укрѣпле¬ 
нія легкихъ. Въ этомъ отношеніи оно предпочти¬ 
тельнѣе всякой гимнастики другого рода — ногъ 
рукъ и т. д.я, 5 

еп рагіапі зоиѵепі епсоге (і’аиігез зопз сШгепіз, 
ріиз йгаѵез ои ріиз аі^из, еі оп аііадиега ё^а- 
Іешепі іоиі аиіге зоп Де ееііе шапіёге Дё&сіиеизе, 
запз тёше цие Гёіёѵе Іе гетаі^ие еііб-тёше 
ои еп аіі 1а сопзсіепсе; Ыеп ріиз, іі езі &6- 
циетшепі ігёз Дійісііе Де Гсп сопѵаіпсге. Ріиз 
Іе іоп фіі Доіі ёіге сііапіб зега Йеѵё, діиз Гоп 
сопзіаіе огДіпаігешепі ееііе шапіёге ѵісіеизе еі 
іпзиррогіаЫе Д’аііациег Іез зопз, еп Іез йізапі 
раззег раг Д’аиігез зопз. Сеііе ётіззіоп ѵісіеизе 
Ди зоп езі ДёГесіиеизе, йиззе еі сопДатпаМе 

іс) Ье «ёоигпаі ІіеЪёотаёаіге сіе тёёесіпе сіе б'#. Ре- 
іегзЬоигд зіцпаіе, епіге аиігез Гаііз, цис, ѵегз Іа Гт 
ёе Гаппёе 1878, сіез оЬзегѵаІіопз іііііез зиг 222 сЬап- 
Іеигз Пе сіе 9 апз к 53 апа йапз Іа сііпіцие 
сіи ргоГеззеиг Мапаззеіпе, оЬзегѵаІіонз диі рогіёгспі;, 
поп-зепіещепі зиг іи іогее сіе Іа геарігаЬіоп, таів 
епсоге зиг іа зШиге, зиг Іа сігсопГёгепсе аЬзоІие 
(іе^ Іа роіи-іпе, аіпзі цие зиг зез ргорогііопз еі іа 
ЪаШе Ои ви]еЦ опі; Гоигпі Іез гёзиПаіз аиіѵапіз: 

«Ьа сігсопГёгепсе ЧапЬ геіаііѵе ци’аЬзоІие бе Іа 
роіігіпе езЬ ріиз цгапсіе сііех Іез скапіеигз цпе сііег 
сеих диі пе Іезопг. раз, еі. аи^гпепіе аѵес іа сгоіз- 
запсе, Гсі^е еі іез аппёев. Сііег Іез сііапіеигз, іа 
сарасііё сіе (ШаіаЪіоп ёе Іа роНгіпе, соште Іа Гогсе 
ѵіЫе без роитопз, езі ріиз ^гапёе еі аи^тепіе 
епсоге зоиз 1 етріге ёез сігсопзіапсез шепііоппёез 
сі-ёеззиз. 8і, ё ип сбіё, Іез саіаггііез ёи ^озіег а он I 
аззег Ггёдиепіз сЬег Іса скаи1еиг8, ёе Гаиіге, Іез 
саіаггііез Ьгопсіііаих зопі ехсеззіѵетепі гагез. Ье 
сііапі езі ип геіпёііе ргорііуіасі^ие ехееііепі сопіге 
Іез аЯесІІопз риітопаігез еі Іе гаеШеиг тоуеп ёе 
таіпіепіг Іез роитопз еп ёіаі ёе запіё аіпзі цие ёе 
Іез ГогІШег. А ееі е^агё, іі езі к ргёГёгег ё Іоиіе 
аиіге сврёсе іе еутпавИчие—іее Ьгаз, ^ат1^е8, е(с.». 

оПтаІз, аиск, ѵот поск &апг апбегеи ііеіегоп 
обег кокегеп Тбпеп аиз^екепб; ипб іп зоіек /еіі- 
Іегііафг ЛѴеіке лѵігсі гитеізі аиск іебег Ьеііс- 
Ьі^е апбеге Топ, апдеаеігі, окпе база біе 8скіі- 
Іегіп біезеп Рекіег Ьетегкі обег зіек беззеп ке* 
лѵиззі ізі; ойтаіз ізі ез зощи зсіпѵег, зіе баѵюп , 
2и иЬеггеидеп. ,Те Мііег бег Топ Щ'зшщеп \ѵй^- 
беп зоП, безіо аг^ег ипб ипегігаёііекег лѵігб §сѴ 
лѵокпііек біез аЬзскеиІіске ІІіпаиГгіекеп /и бет-^'" 
зеІЬеп. Ез ізі біез еіпе кбекзі ѵепѵегіііске /аі- 
зске Агі без Топ-Апзаігез, бег тап )ебоск ип- 

*) Иіс «теёісіпізсЪе 81. РеіегзЬиг^ег ^осЬен- 
зсіігіГі», Ніеііі ипіег аиёегеп, ѵоп ёеп це^еп Ешіе 
ёе5 Даіігея 1878 ап 222 8ііпцегп, іт АПег ѵоп 9 | 
Ьіз 53 ёаіігеп, іп ёег Кііпік ёез РгоГ. Мипавзеш 
^етасЫеп Веоітсіііип^еп, лѵоЬеі тап, аивзег ёег : 
КезрігаІіопзкгаГІ, Ьезопёегз Ое\ѵісЫ апГёеп \Ѵисііз, | 
ёеп аІ)80ІиІеп ЫтГаіщ ёег Вгизі зотѵоЫ, \ѵіе ёет \ 
Ѵегіійііпіззе ёеззеІЬеп хи ёег Ьип^е ёез КсІгрегз- 
Ьаиез іеціе, Гоі^еиёез Кезиііаі тіі: | 

с Пег геіаііѵе ипё аЬзоІиіе ІТтГапд ёег ІЗгизі ізі Ьеі ! 
Зйпцегп ^гб8яег аіз Ьеі ЫісЫ-Зііпдегп, ипё пітті 
іп Ьоіце ёез ѴѴасІізІитз, ёея АНегя ипё ёег ёаЬге» « 
хи. Веі З&п^егп ізі ёаз Ег\ѵеіІегші^8ѵегтор;еіі ёег 
Вгизі, зо\ѵіе ёіе ѴіІаікгаП ёег Ъипдеп ^ІеісЬГаІз || 
дгсіяяег, Аѵеісііе ипіег зсЬоп ЬегПЬгІеп Птяіііпёе, \ 
посіі гипеіішеп. Веі 8йп^егп коттеп лѵоііі оГІтаІя 3 
Наіякаіаггііе лиіг, ^есіосіі ^еіібгеп ВгопсЬіаІкиІаггЬе 
хи ёеп УеІІепІіеіЬеп. Вег 6е8пп^ ізі еіп ѵогігеГіТісЬеб ; 
РгорЬуіасІісит Піг Ьипдепкгагіке, ипё ёав Ьевів 
Міііеі ёіе Ьипцеп хи егЬаііеіі ипё хи нЦІгкеп, іп I 
ѵѵеісііег НіпвісЫ ёегвеІЬе, ^еёег апёегеп (хутпавіік | 
і(іг Агте ипё Веіпе, ѵогхихіеііеп І8І>. 1 
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даже знаменитыхъ. Надо много терпѣнія для 
уничтоженія подобной, слишкомъ вкоренив¬ 
шейся привычки. Поэтому слѣдуетъ обра¬ 
тить особенное вниманіе на то, чтобы вся¬ 
кій звукъ, на всемъ діапазонѣ голоса, въ 
верхнемъ и нижнемъ регистрахъ брался бы 
не только твердо, безъ побочныхъ тоновъ, 
но надо повторять (для упражненія) одинъ 
и тотъ оке звукъ и такимъ образомъ прі¬ 
учаться къ вѣрному образованію звука. 

■ѵ. 
О преподаваніи пѣнія. 

Въ началѣ урока прежде чѣмъ перейти 
въ другимъ упражненіямъ, ученица должна 
упражняться въ вѣрномъ образованіи звука, 
долго выдерживая звуки; надо обращать 
вниманіе на вѣрное, правильное и чистое 
образованіе звука, на то чтобы всѣ они 
имѣли одинаковую силу и выдержанность. 
Прежде всего доляшо открыть ротъ 

надлежащимъ образомъ и тогда только от¬ 
четливо произвести па а какой нибудь звукъ, 

ШШ' 
какъ уже было замѣчено выше; только этимъ 
путемъ можно получить желанный звукъ, по¬ 
тому что раскрытіе рта одновременно съ про 
изведеніемъ звука отзывается вредно на каче¬ 
ствѣ послѣдняго. Учителю часто приходится 
самому показать нѣсколько разъ ученицѣ 
образованіе звука прежде чѣмъ она будетъ въ 
состояніи повторить его; лучше всего, чтобы 
ученица повторила нѣскольжГразъ говоромъ 
(но не пѣніемъ) одинъ и тотъ же звукъ, напр. 

напр. усиліемъ голосовой связки, 

3=^=2= ±*= 1 
а а а а 

или га, га, или та, та, па, па;—рѣзкое 
произношеніе согласной облегчаетъ выговоръ 
гласной. 

Звукъ въ пѣніи долженъ быть произве¬ 
денъ сразу, такъ, какъ производится звукъ 
при ударѣ въ колоколъ или тонкое стекло. 
Въ нижеслѣдующемъ упражненіи слѣдуетъ 

озаботиться, чтобы ученица давала звукъ все¬ 
гда позже звука взятаго учителемъ па фор¬ 
тепьяно; учителю необходимо контролировать 
какъ слѣдуетъ вѣрное и точное образованіе 
звука, что невозможно при одновременныхъ— 
игрѣ и пѣніи. Дѣлается это, примѣрно, такъ: 

ац ріиз Ьаиі берё, се диі п’ёшрёсЬе раз ди’оп пе 
Іа гепсопіге, сіюзе аззег ёігапр, сЬег без сапіаігі- 
сез еі без сЬапіеигз бё]й іогтёз, сёІёЬгез тёше, еі іі 
іаиі іпйпітелі бе раііепее роиг ехіігрег іоіаіетепі 
се йёГаиі аззег зоиѵепі епгасіпё раг ипе бёіезіаЫе 
ЬаЬііибе. Оп аііасЬега боне Іа ріиз рапбе ітрог- 
іапсе а се цие сііацие зоп, &гаѵе ои аі§и, бапз іоиіе 
Гёіепбие бе Іа ѵоіх, зоіі аіба<іиё поп-зеиіетепі пеі 
іетепі еі запз зоп аМіііоппеІ, юаіз епсоге оп іега 
аііачиег роиг Гехегсісе ип зеиі еі тёте зоп бе Іа 
тёше тапіёге а ріизіеигз гергізез бе зиііе, аііп бе 
рагѵепіг а ипе бшшіззіои соггесіе еп іоиі роіпі. 

"V. 

Т>е РЕшеідпетепі; ргоргѳ <1и сЬапѣ. 
Ли соттепсетепі сіе сііадие Іедоп, оп 

ехегеега Гёіёѵе бапз Гётіззіоп соггесіе, еп Іиі 
іаізапі сТгапіег сіез зопз а Іопдие каіеіпе 
аѵапі бе раззег а б’аиігез ехегсісез, еі Гоп рог- 
іега ргіпсіраіешепі зоп аііепііоп зиг ипе ётіз- 
зіоп пеііе, соггесіе еі ехасіе, еп боппапі б 
сЬа^ие зоп ипе /іогее ёдаіе еі зоиіепие. Еп 
ргешіег Ііеи, Іа Ъоиске зега зи//ізаттепі 
оиѵегіе, еі се п’езі р’аіогз чи’оп іега аііадиег 

1е зоп, раг ехетріе -. ігапдиіііешепі, 

сіаігетепі еі аѵес Іа пеііеіё бе гщиеиг, зиг Іа 
ѵоуеііе а, раг ип реііі соир бе Іа еіоііе; се 
п’езі ре бе ееііе іаеоп дие Гоп реиі оЬіепіг 
Гётіззіоп ѵоиіие, саг оиѵгіг Іа Ьоисііе зітиііа- 
пётепі еп аШщиапі 1е зоп, пе реиі ^ие пиіге 
ё Гётіззіоп бе сеіиі-сі. Ье ргоіеззеиг езі зои- 
ѵепі іогсё ё ріизіеигз гергізез бе Іе топігег ё 
Гёіёѵе еп аііациапі Іе зоп, аѵапі ^ие се бетіег 
Іе риіззе сотргепбге еі аііациег Іиі-тёте Іе зоп; 
се р’іі у а бе тіеих, с’езі дие Гёіёѵе гёрёіе 
ріизіеигз іоіз бе зиііе Іе зоп, запз сііапіег, 
еп рагіапі зеиіетепі, еоште раг ехетріе: 

2= 

ои: да, да, ои Іа, іа, ра, ра. 
Ьа ргопопсіаііоп пеііе еі ібгіешепі аііарёе 

бе 1а сопзоппе іасііііе ееііе бе Іа ѵоуеііе. 
Ье зоп скапіё боіі ёіге аііадиё іттёйіа- 

іетепі, зиЬііетепі, бе 1а тёте, іадоп, ^ие Іе 
зоп зе ргобиіі іттёбіаіетепі, циапб оп ігарре 
зиг ипе сІосЬе оп зиг ип ѵегге ііп. 
Ыапз Іе ргешіег ехегсісе, дие Гоп ігоиѵега 

ріиз Ьаз, оп ѵеіііега, ё се дие Гёіёѵе аШщие 
Іе зоп іощоигз ріиз іагсі р’іі п’езі ]оиё зиг 
Іе ріапо раг Іе ргоіеззеиг, аііп цие сеіиі-сі 
риіззе бйтепі сопігбіег 'зі Гётіззіоп езі дизіе 
еі соггесіе, се диі п’езі §иёге роззіЫе еп 
сііапіапі еі еп іоиапі зітиііапётепі. Сеіа зе іега 
ё реи ргёз бе Іа тапіёге зиіѵапіе: 

ЬеёгеШісЬепѵеізе тііипіег зо§аг зеІЬзі Ьеі зеЬоп 
іегіщеп, гепотігіеп 8ап§егп ипб 8ёп§егіппеп Ье- 
§ереі, ипб ез егіогбегі оіі ѵіеі бебиіб, біезеп, 
пісЬі зеііеп, бигсЬ Іапр зсЫесЫе беѵѵоЬпЬеіі еіп- 
&е\ѵигге1іеп ЕеЫег §апг1ісЬ ѵѵіебег аизгигоііеп.— 
Мап іер безЬаІЬ баз ^гоззіе беѵѵісЫ багаиі, 
базз іебег Топ, іп рпгеп ІІшіап^е бег Зіітте, 
ЬосЬ обег ііеі, пісЫ пиг /'езі ипб окпе Вегіоп 
ап§езеігі\ѵегбе, зопбегп, тап іаззе гиг ПеЬип&, 
еіпеп ипсі сІепзеІЪеп Топ гѵіесіегігоіі іп біе- 
зег ЛѴеізе апзеігеп, ипб зо беп гісЫідеп Апзаіг 
йЬеп. 

"V. 
Ѵот Оѳзапд-ТТхіѣеггісЬѣѳ. 

2и Ап/апд дейег О-езапдзіипйе Іаззе тап 
біе 8сЬй1егіппеп беп гісЫі&еп Топ-Апзаіг іп 
бег ІѴеізе йЬеп, базз шап зіегиегзі Топе Іапд 
агізішііеп Іаззі, Ьеѵог тап ги апбегеп ІІеЬип- 
§еп зсЬгеііе, лѵоЬеі Ьевопбегз Аиітегкзаткеіі аиі 
зсЬаг/еп,коггекіеп, гісЫідеп Апзаіг ипб 
діеіеігтаззіде Зіагке ]ебеп Топез ги 1е§еп 
ізі. 2иегзі тизз йег Мипсі декбгід дед//- 
пеі гѵегсіеп, ипб егзі йапп гиЫ§ бег Топ, 

2. В. :^р=Ё кіагипб бепШсЬ, зсЬагі аиі беп 

Ѵосаі а, бигсЬ еіпеп кіеіпеп 8іозз аиз бегЗііпщ- 
гііге (Іа §іоііе, лѵіе зсЬоп оЬеп Ьешегкі), §1еісЬ- 
заш ЬегѵогёезсЬпеІІі ѵѵегбеп; бег Топапзаіг капп 
пиг аиі біезе ІѴеізе егіап&і ѵѵегбеп, бепп—беп 
Мипб ги діеіеііег 2еіі бйпеп іпбет бег Топ 
ап&езеігі ѵѵігб, капп бет Апзаіге пиг зсЬабеп. 
Оіітаіз тизз бег ЬеЬгег ѵѵіебегіюіі бег 8сЬй- 
Іегіп беп Топ іп біезег Ѵеізе зіпдепсі зеІЬзі 
апдеЪеп Ьеѵог ез біезеІЬе пасЬтасЬеп капп; ат 
Везіеп ізі, базз біе ЗсЬііІегіп, окпе ги зіпдеп, 
зргескепі, беп Топ ѵѵіебегЬоІі Ьіпіегеіпапбег ап- 
зеіге, г. В. 

—— Ч—г ц : 

обег да, да, обег іа, іа, ра, ра,—баз зсЬагіе 
АиззргесЬеп без Сопзопапіз егІеісЬіегі біе Аиз- 
зргасЬе без Ѵокаіз. АеЬпІісЬ, ѵѵіе, ѵѵепп тап 
ап еіпе Ѳіоеке обег ап еіп іеіпез віаз зсЫа§і, 
бег Топ зо/огі егк1іп§і, зо тизз бег дезипдепе 
Топ иптіііеІЬаг §1еісЬзат ап§езсЫа§еп ѵѵегбеп. 

Веі бег іоіёепбеп егзіеп АиірЬе Ьаііе тап 
багаиі, базз зеііепз бег 8сЫі1егіп, бег Топ зіеіз 
з^зоіегаіз бег ѵот ЬеЬгег аиі бет Сіаѵіег апр- 
зсЫа^епе Топ, рзшщеп ѵѵегбе, батіі бег ЬеЬгег 
беп гісЫідеп, коггекіеп Топ-Апзаіг §еЫт& 
сопігоііігеп капп, ѵѵеІсЬез Ьеі ДеккеШрт Ег- 
кііпрп без Сіаѵіегз ипб бег 8іп§зіітте пісЬі 
ёиі тб§1ісЬ ізі; еіѵѵа іп іо1§епбег ЛѴеізе: 

ъ Голосъ, 
&; СЬапІ:. 

У- 
8іп^8іітте. 

к 

і 

* • 
Фортепьяно. 

т\ 
$ ѵ ’ Ріапо. 

$ . Сіаѵіег. 
И 

См. нотные примѣры № 1, стр. 1. Ѵогг ѴЕхетрІе сіе тизідие Л? 1, рад. 1. \ Віеке ЕоіепЪеізріеІе № 1, рад. 1. 
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Примѣчаніе. Нѣкоторые учителя пѣнія 
предпочитаютъ образовывать голосъ сверху 
внизъ, т. е. начиная съ фажьцетныхъ тоновъ 

Ь »— или Ь и переходя внизъ 

къ тонамъ груднымъ, тогда какъ огромное боль¬ 
шинство слѣдуетъ противуположной манерѣ, 
ведя голосъ снизу вверхъ. -Послѣдній способъ 
вообще признанъ лучшимъ. Я думаю однако, 
что въ этомъ отношеніи невозможно устано¬ 
вить твердаго правила: встрѣчаются голоса, 
для которыхъ лучше тотъ или другой спо¬ 
собъ; опытности преподавателя слѣдуетъ рѣ¬ 
шить какую избрать методу въ данномъ слу¬ 
чаѣ. Главною цѣлью всегда останется обра¬ 
зовать однородные, одинаковые звуки раз¬ 
ныхъ регистровъ, также какъ укрѣпить ниж¬ 
ніе звуки фальцета,—той его части, что на¬ 
зывается медіумомъ, 

А оЬзегѵег. (фиеЦиез ргоГеззеигз <1е сЬапі 
ргёГёгепі Гоппег Іа тоіх ей Іа біщеапі ел Ьаз, 
с’езі-а-біге еи сотшепеапі сіи зон сіе Гаиззеі 

8І (>0 ои зі Ьётоі (Ье.) ф 

Аптегкипд. МапсЬе Оезаіщіеіігег /іеііеп ез 
ѵог, сііе Віітте ѵоп оЪеп паск ипіеп аиз- 

хиЫІбеи. (1. 1і. ѵоп Нет Раізеіі-Топс к 

апеепб. ѵоп Ыег а из біе 

еі еп соікІиізапЬ сіе Іа, Іа ѵоіх, сіапн Іез зон» сіи 
гой’ізіге сіе роіігіпе, іапбіз сріе Гіштепзе та]о- 
гііё зиіі 1е ргоеёбё оррозё. сіе сИгі^ег Іа ѵоіх 
сіе Ьаз еп Ьаиі, с’езі-а-біге еп сопіІиізапЬ Іа 
ѵоіх без зопз би ге^ізіге бе роіігіпе бапз сеих 
би гещзіе бе і'аиззеі. Се бегпіег ргосёбё а ёіё 
йёпёгаіетепі гееоппи сотте Іе теШеиг. Л’аі 
пёаптоіпз і'аіі Гехрёгіепсе, іцгіі езі ітроззіЫе 
6’ёІаЫіг еп се саз ипе гё^іе Гіхе еі іштиаЫе, 
ѵи ци’іі у а без ѵоіх <ріі зе ргеіепі бёсібётепі 
шіеих а Гипс ои а Гаиіге бе сез тёШобез, еі 
11 Гаибга еще Гехрёгіепсе ргаііеціе би ргоГеззеиг 
бёіегшіпе, Іщиеііе а 1е ріиз сіе. сЬапсе бе сіоп- 
пег 1е теШеиг гёзиііаі? Ію Ьиі еззеиііеі еі ѵёгі- 

| ІаЫе зега іоифпігз сГатепег 1е бёѵеіорретепі 
котоуёпе без біѵегз гецізігез ѵосаих, аіпзі еще 
Ѵа^егтіззетепі без зопз іпГёгіеигз би ілщізіге 
бе Гаиззеі ои бе се ци’оп арреііе 1с тёбіит, 

ѴГѴП "Г- 

ѵ-—\— 
Зііиіте аіпѵагіз іи сііе Топе без Вгизігецізіегз хи 
Іеііеп, тщещт біе Ьеі іѵеііет цгоззеге Йаііі, баз 
еи^еп§езеШе ѴегГаЬгеп ЬеГоІ§1, пашІіс.Ь ѵоп 
ипіеп Ыпаи/\ б. Ь. ѵоп беи Топей без Вгизі- 
ге^ізіегз аизуеііепсі. біе Віітте зо іи баз Раі- 
зеіігсйізіег хи Іеііеп, ѵѵеіеііез Іеіхіеге УегГаЬгеп 
іт АПуешеіиеи аіз баз гіѵескбіеііііеііхіе аиег- 
каппі ізі. Ісіі ІтЬе уебосіі сііе ЕгГаІтш# §т- 
шасііі, (Іазз зіеіі іи біезепі Гаііе кеіпе Гезі- 
зіеііешіе шштзіоззііеііе Рищеі аиізіеііеи Іаззі, ба 
ез Вііттеп ?іеЬ(. біе зіеіі ѵопѵіецепб шеііг Гйг 
біе еіие обег біе атіеге ВеЬапбІип.цкѵѵеізе ещ- 
пеи ииб ез тизз (ІеззІіаІЬ бет Еппеззеп без 
ргакіізсІі-еіТаІігеііеіі Геіігегз ііЬегІаззеп ЫеіЬеп, 
тіеке біезег ЬеісІеііМеІІнкІеп тіі еЫзсЫобеп дгііз- 
зегещ Е1Т0І5 аіі/лпѵепбеіі ізі? Біе Наирізасііе ипб 
бег ІІаирі'/дѵеск ЫеіЫ боек іштег біе уіеіектаз- 
зіуе АизЫЫшщ бег ѵегзсіііебспеп Віітт-Вецізіег, 
зтѵіе тоціісіізіе Віагкииц, Ьезопбегз бег ііеіёгеп 
Топе безЕаІзеІІ-КеірзІег, без віщеташііе.п Меіііитз, 

шъ-і :,3 2 і '5- '.& ' -- 
-Ь-!-1 р— 9 V9 9 1 -гг-{--1-г-1---^ 

чтобы они постепенно получили возможную 
для нихъ силу, а не оставались бы, какъ 
часто случается, слабыми, тощими, закры¬ 
тыми, сдавленными, весьма невыгодно отли¬ 
чаясь отъ грудныхъ и головныхъ звуковъ, 
дѣлая голосъ неровнымъ, неправильнымъ, не¬ 
пріятнымъ для слуха.—Есть голоса, нату¬ 
ральный объемъ, звукъ и тембръ которыхъ 
имѣютъ въ себѣ что то ломкое,- дѣтское, 
скрипящее, кричащее, если не вульгарное. 
Иногда ревностнымъ стараніямъ лучшаго 
преподавателя не удается вполнѣ удалить та¬ 
кіе природные или искусственные (отъ дур- 
наго преподаванія) недостатки; однако по¬ 
стояннымъ, упорнымъ вниманіемъ можно уни¬ 
чтожить ихъ, если не вполнѣ, то значительно. 
Непонятно, какъ преподаватели могутъ не¬ 
брежно относиться къ этимъ недостаткамъ, 
какъ они могутъ образовывать учениковъ, у 
которыхъ бѣглость развита до извѣстной сте¬ 
пени, тогда какъ звукъ, тембръ голоса остал¬ 
ся неизмѣненнымъ, дѣтскимъ, скрипящимъ, 
вульгарнымъ какъ и прежде. 

Для сопрано, особливо въ началѣ, ниже¬ 
слѣдующія упражненія иѳ должны идти выше 

(іі^ЕЕЕ. Для контральто, и для голосовъ, 

сравнительно болѣе ограниченныхъ по объему, 
слѣдуетъ выбрать діапазонъ упражненій, ко¬ 
торый будетъ признанъ болѣе соотвѣтствую¬ 
щимъ ему. 

Изъ формъ аккомпанемента, данныхъ здѣсь, 
преподаватель изберетъ удобную и лучшую 
для него; очевидно, можпо взять болѣе про¬ 
стыя, легкія, какъ и болѣе трудныя формы. 

См. музыкальные примѣры А? А? 2, 5, 4; 
стр. 4 — 9. 

аГіп ци’ііз оЫіепиепІ реи-а-реи ине гёзоишшее 
аиззі ріеіие еі аиззі Гогіе цие роззіЫе, еі поп, аи 
соиігаіге, — сотте оп а зоиѵеиі Госсазіоп бе 
Гепіепбге, — без зопз ГаіЬІсз, шащтез, ѵоііёз, 
еигоиёз, зе бізіііщиапі раг зиііе ігёз бёзаѵапіа- 
Й'еизешепі без зопз би ге^ізіге бе роіігіпе еі би 
гещзіге бе іёіе, еі гепбапі Іа ѵоіх іпёа;а1е еі 
бёГесІиеизе б’ипе ііиюп іпзиррогІаЫе. — И у а 
без ѵоіх бопі 1е ѵоіише, 1е зон, 1е ІішЬге па- 
іигеі, опі ои циеЦие сіюзе бе егёіе еі б’епіаи- 
ііп, бе ё'гіщ;апІ, це егіаткі, зі поп тёше бе ѵиі- 
'^аіге. РагГоіз, іі езі ітроззіЫе аих еіГогіз Іез 
ріиз хёіёз би теШеиг ргоГеззеиг б’ёсагіег сот- 
ріёіетепі сез бёГаиІз паіигеіз ои гёзиііапі б’ип 
епзещпетепі бДесіиеих; серепбапі, Гоп у реиі 
аггіѵег, зіпоп еп Іоіаіііё, би тоіпз еп ігёз §гапбе 
рагііе, раг бе Іа іёпасііё еі раг ипе аііепііоп 
гщоигеизе еі сопііпие. С’езі бопс ѵгаітепі сЬозе 
ітроззіЫе а сотргепбге, цие. бе ѵоіг без рго- 
Геззеигз пёДщег іоіаіетепі ееі іисопѵёпіепі, еі 
цие сез ргоГеззеигз аіепі аззех зоиѵепі Гогтёз без 
ёіёѵез, бопі Га§і1ііё реиі ёіге бёѵеіоррёе ё сег- 
іаіпз ё§агбз, іапбіз еще Ѵетіззіоп ргорге де 
Іа ѵоіх, Іе НтЬп зопі гезіёз рагГаііетепі Іез 
тётез, іоиі аиззі епГапііпз, іоиі аиззі §гё1е, 
ёгіщапі ои ѵиі^аіге ци’аирагаѵапі. 

Вигіоиі аи сотшепсешепі, оп пе Гега раз 
роигзиіѵге Іез ехегсісез зиіѵапіз раг Іез ѵоіх бе 
Воргапо ріиз Ьаиі дне ■ 

Роиг Іез ѵоіх бе Сопігаііо, сотте роигееііез 
б’ипе ёіепбие геіаііѵетепі ріиз гезігеіпіе, оп роигга 
ё^аіетепі еіюізіг Гёіепбие без ехегсісез цие Гоп 
щ&ега 1а ріиз сопѵепаЫе. 

Без Гогтез сГассотра&иетепі етріоуёез ісі, 
Іе ргоГеззеиг сЬоізіга себе диі Іиі рагаііга 1а 
теШеиге еі Іа ріиз еоттобе; іі ѵа бе зоі цие Гоп 
реиі Гаіге иза^е бе Гогтез б’ассотра^петепГ, зоіі 
ріиз Гасііез, зоіі ріиз зіщріез ои ріиз сотріі^иёсз. 
Ѵоіг Іез ехетріез 4с тизідие А? А? 2, 3 еі 

4, рад. 4—9. 

батіі біезеІЬеп пасѣ иші пасіі еіисп іиоДіеІізІ 
зіагкеп, ѵоіііш Кіана; Ьекоштеи, иші ііісЫ еіѵѵа, 
лѵіе пит біез оГІ хи Ішгеи (іеЬщепЬеіі Ьаі, — 
зсЫѵасІі, та^ег, обег цаг, іѵіе ѵегзс.ЫеіегіЬеі- 
зег кПицеп, зотіі зеЬг иііѵогіЬеіШаГі ѵоп беи 
Топей без Вгизі- ииб КорГ-Ііеёізіегз аЬзІесЬеп, 

! ипб біе Зіііпте зотіі іи ипегІгіщПеЬег ІѴеіхе 
ииеааі ииб ГеЫегЬаГІ аизкеЬіЫеІ егзсішішш та- 
сііеи. Ез щеЫ Вііттеп, бегеп ОсЬаІІ, ііегеи 
ЕгШпеп, бегеп паіигіісііе К1ап§ГагЬе (ІішЬге). 
епі\ѵебег еі\ѵаз кіпбізсЬ-біітіез, обег ктзсЬеп- 
без, зсЬгеіепбез,- обег зощіг сіѵѵаз ^етеіпез ІтЬеп. 
Мііипіег ізі ез беп етзщзіеп НетйЬипцеп без 
ІйсЫщзіеп ЬеЬгегз шітокПсЬ, біезеп іиійгіісііеи. 
обег, бигсіі зсЫесЫеп ІІпІеггісЫ еіп§е\ѵигхе1ісіі 
РеЫег, §апх1ісЬ хи Ьезеііі^еп; беппосЬ Іаззі зіеіі 
Ьіег' бигсіі Веііапіісіікеіі ипб ГогІѵаЬгепбе. 
зігепее АиГтегкзаткеіІ, \ѵепп аисЬ пісЫ іт- 
тег АПез, зо босЬ теізІепіЬеіІз Ѵіеіез егіап- 
§еп. Ез ізі безЬаіЬ ипЪе§геШісЬ, базз ЬеЬгег 
біез зо оП аиззег Асііі Іаззеп ипб базз зіе пісЬі 
зеііеп ВсЫНегіппеп аизй'еЬіібеі, бегеп Регіій'кеіі 
пасіі тапсЬег Веііе Ып пісЫ ііЬе.І зеіп каши 
ѵѵаЬгепб баз еіё'епИіеЬе Віітт-Маіегіаі, бег 
ІішЬге бег Зіітте, цапх ипб цаг ипѵегашіегі 
бегзеІЬе 8'еЫіеЬсп,—еЬеп зо кішіізсіі-бипп, зо 
кгеізсЬепб обег ^ешеіи лѵіе хиѵог. 

Ѵоп Зоргап-ЙІіттеп Іаззе тап, — Ьезопбегз 
АиГап&з,—біе Гоіщшбеп ІІеЬипделі пісЫ Ьііііег 

аіз Ьіз ѵогпеіітеи. Рііг АЦ-Вііттпі*. 

те Гиг Вііштеп цегііщегеп ГтГапцз, \ѵііЫе таи 
хтсктаззіёегс ііеГеге Гацеи. 

Ѵоп беп Ыег аіщещашііеп Віщіеііиіщз-Рогтеп 
токе бег Іеіігег ігщігкі еіпе, ат Везіеп біефе- 
иіі?е, лѵеіеііе іЬт ат Ьегціетзіеп ипб ІеісЫе- 
зіеп егзсііеіпі, аизщаЫеп; ез Іаззеп зіеіі паіиг- 
ІісЬепѵеізе аисЬ посіі ІеісЬіе, еіпГасЬеге ипб 
ѵіеІГаІіщеге ВеДеііиіщз-Рогтеп апѵѵепбеп. 
Віеіге Шіеп-Ѣеізріеіа А? А? 2, 3, 4, рау. 

4—9. 
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Чрезвычайно важно, чтобы упражненія дѣ¬ 
лались во всѣхъ тонахъ, заключающихся въ 
діапазонѣ голоса ученицы: это особенно по¬ 
лезно для интонаціи и ровности голоса. 
Я замѣтила, что не только ученики, но и пре¬ 
подаватели неглижируютъ этимъ обстоятель¬ 
ствомъ, иногда потому, что не умѣютъ тран¬ 
спонировать. Здѣсь, стр. 10, прилагаются 
упражненія, переложенныя въ разные тоны въ 
постепенномъ порядкѣ на \ тона вверхъ и 
внизъ. Такимъ образомъ избавятся отъ лиш¬ 
няго труда и ученики и малоопытные пре¬ 
подаватели. что вѣроятно доставитъ удо¬ 
вольствіе н тѣмъ и другимъ. Но такъ какъ 
однако нѣтъ необходимости исполнять вовсѣхъ 
тонахъ всякое упражненіе, то предлагаемыя 
транспонировки представляютъ ту выгоду, что 
между ними можно выбирать наиболѣе под¬ 
ходящія къ діапазону голоса ученицы: очень 
рѣдко можно встрѣтить голосъ такого объема, 
который былъ бы въ состояніи исполнить всѣ 
данныя здѣсь упражненія, съ начала до конца. 

См. упражненія Л? 7, стр. 10. 

Любители, какъ и многіе учителя, думаютъ 
ошибочно, что можно считать романсы «лег¬ 
кими упражненіями» (я высказалась въ дру¬ 
гомъ мѣстѣ относительно малой пользы во¬ 
кализъ, сольфеджій и т. д.). Между тѣмъ 
чтобы хорошо исполнитъ романсы, зача¬ 
стую требуется больше искусства, пониманія, 
чувства н тонкой передачи чѣмъ для мно¬ 
гихъ большихъ арій. Я считаю необходи¬ 
мымъ первый годъ или но крайней мѣрѣ 
первые шесть мѣсяцевъ не давать ничего кромѣ 
нижеслѣдующихъ упражненій. Позднѣе, вмѣ¬ 
стѣ съ упражненіями, которыя всегда должны 
быть при каждомъ урокѣ, я заставляла пѣть, 
и съ гораздо большею пользою чѣмъ роман¬ 
сы, классическія аріи, сначала легкія, но 
трудность которыхъ усиливалась постепенно 
вмѣстѣ съ успѣхомъ учащагося. Съ этою 
цѣлью я совѣтую давать нижеуказанныя аріи, 
что вмѣстѣ съ тѣмъ способствуетъ и развитію 
вкуса ученицъ, пониманія классической му¬ 
зыки (впрочемъ легкіе и простые романсы 
хорошихъ композиторовъ при извѣстной сте¬ 
пени прогресса ученія не исключаются). 

II езі б’ішрогіапее пкцеиге цие.Іез ехегсіеез 
зе Іаззепі бапз іо ив Іез сіі^ёгепіз іопз йи 
сіотаіие бе Гёіепбие бе Іа ѵоіх бе Гёіёѵе, ѵи 
цие се Іа ехегее Іа ріиз дгапбе іпііиепсе зиг Іа 
ризіеззе еі Ѵёдаіііё бе Іа ѵоіх; і’аі пёаптоіпз 
аззег зоиѵепі іаіі Гехрёгіепсе, цие Іез ёіёѵез еі 
тете Іез ргоіеззеигз 1е пёдіідепі роиг Іа ріи- 
рагі, зоіі раг соттобііё, зоіі ГаиЬе бе Іа рга- 
ііцие иёееззаіге роиг ігапзрозег а ргетіёге ѵие. 
Ле ргёзепіе-ісі, раде 10, без ехегсіеез бапз Іез 
сЩёгепіз іопз, Ігапзрозёз раг ёскект ип беші- 
іоп ріиз Ііаиі он ріиз Ьаз, аііп бе рагсоигіг бе Іа 
зогіе Іопз Іез Іопз еще регтеі Геіепбие бе Іа ѵоіх. 
Сеіа ёрагдпега аих ёіёѵез, сотте аих шаНгез 
реи схегсёз, Іа реіпе бе 1е іаіге еих-тешез, се 
(ціі ргокаЫетміі не бёріаіга пі аих ипз пі аих 
аиігез. Сотте И п’езі ееренбапі пиНетепі пё- 
сеззаіге сі’ехёсиіег сіищие ехегсісе зиг іоиз 
Іез Іопз ішііциёх-ісі, Іез ігапзрозіііопз (ріе уе 
соптитіцие опі ёдаіетепі ееі аѵапіаде, цие 1е 
ргоіеззеиг, сотте Іез ёіёѵез, реи! скоізіг ееііез 
без Іопз <ріі сопѵіеииепі 1е тіеих б ѴНепсЫе 
сіе Іа ѵоіх бе Геіеѵе, саг іі езі Ігёз-гаге бе 
ігоиѵег иие ёіепбие бе ѵоіх сараЫе б’ехёсиіег 
бапз Іоиіе Ісиг ёіепбие іоиз сез ехегсіеез би 
соштепсетепі іизци’а Іа ііп. 

Ѵоіг Іез ехетріез № 7, рад. 10. 

С’езі ипе ібёе еггоппёе, іапі без бііеііапіз, 
(ріе бе Ьіеп без ргоіеззеигз, бе Іаіге сЬапіег бёз 
ГаЬогб, сотте ехегсіеез Іасііез, без «Ьіебег» 
(Иотапсез). (.Те те зиіз сібуа ехргітёе аіііеигз 
зиг 1е реи б’иіііііё без ѵосаіізез, без зоііёдез, 
еіс). Ог, Ыеп ехёсиіег ипе готапсе ехіде 
зоиѵеиі ріиз б’агі, ріиз бе сотргёкепзіоп еі бе 
зепіітеиі, еі іт бёЬіі ріиз зрігііиеі цие Ьеаисоир 
б’аігз ріиз бёѵеіоррёз. Иѵаиі тіеих, зеіоп тоі, 
репбапі Іа ргеіпіёге ашіёс, ои би тоіиз репбапі 
Іез ргетіегз зіх тоіз, не Іаіге сііапісг цис Іез 
ехегсіеез бонпёз ріиз іоіп; а ипе рёгіобе ріиз 
аѵапсёе без ёіибез, і’аі Іаіі сііапісг епзиііе, 
({ощ'оигз еп сотЫпаізоп аѵес іез ехегсіеез 
цпі не сіоіѵепі уатаіз тащиег а аисипе 
Іедоп), аѵес іпГтітепі ріиз б’иіііііё, аи Ней 
бе готапссз ои бе сііаизопз,—без аігз сіаз- 
зідиез, ріиз іасііез б’аЬогб, таіз епзиііе ріиз 
біШсіІез б тезиге без ргодгёз, еі бопі уе соп- 
зеШе Іез зиіѵапіз, безііпёз еп оиіге б боппег 
аих ёіёѵез 1е дойі бе Іа Ьоппе тизіЦие сіаззі- 
цие; сеіа, іоиіеіоіз запз ехсіиге іоіаіетепі Іез 
готаисез іасііез еі зітріез бе Ьопз сотрозі- 
іеигз: 

Ба ез ѵоп дгоззег ІѴіскіідкеіі ізі, базе ТІе- 
Ъипдеп іт Вегеіске без Итіапдез бег Ьеігей’енбеп 
Зііште іп аііеп ѵегзсЫесІепеп Топагіеп Де- 
йЬі \ѵегбеп, іибет біез дгоззеп ЕіиЙизз аиі Ееіп- 
Ііеіі ипб ЕдаІіШ бег Зіітте Ьаі,—іек аЬег 
оіі біе ЕгІаІштд детаекі, базз Зсііиіег ипб 
зеІЬзі Ьекгег, епі\ѵебег аиз Вециетіісккеіі обег 
аисіі аиз Мапдеі ап бег гит зсішеііеп Тгапз- 
ропігеп пбікідеп Ргахіз, біез теізіепіѣеііз ѵег- 
пасЫаззідеп,—зо деке ісѣ Ыег біе, рад. 10, 
іоідепбеи 1ТеЬипдеп, іп ѵегзсЫеаепеп Топаг- 
іеп, зіиіешѵеізе ит еіпен каІЬепТоп кОкег обег 
ііеіег ігапзропігі ипб зо аііе Топагіеп, біе 
бег Шпіапд гиіавзі, бпгсіііаиіеиб, гѵеіеііез 8скіі- 
Іег, зо лѵіе, Іііегіп чѵепідег деііЬіе Ьекгег, бег 
МііІхв иЬегкеЫ, біез зеІЬзі Ниш ги тііззеп ипб 
зотіі ѵіеііеіекі Мапсііет піекі итѵііікошшеи 
зеіп биіііе. В а ез аЬег кеіпез\ѵедв бигсііаиз 
поііпѵепбід ізі, ]ебе Ііекипд бигек аііе Ыег бигск- 
іаиіепе Топагіеп (Іигсішпеітеп, зо ІіаЬеп біе 
Ьіег деЬоіепеп Тгапзрозіііопеп гидіеіек бепѴог- 
іііеіі, базз Ьекгег \ѵіе Зскиіег аиз бепзеІЬеп сііе- 
депідеп аизгѵйМеп коппеп, біе Іііг беп Зіітш- 
итіапд бег ЬеігеіГепбеп Зскйіегіп раззеп, ба ез пиг 
зеііеп ѵогкоттеп біііТіе, еіпеп Зіітпштіапд /и 
(іпбеп, бег біезе ИеЪипдеп аііе ѵот АпІапде Ыз гит 
Епбе іпііігег дапгеп Аизбекпиид аизійкеп кітпіе. 
Віеііе ШоіепЪеізріеІс Л? 7, рад. 10. 

Ез ізі еіпе Іаізске Авзіскі, зо\ѵок1 ѵоп Ві- 
іеііапіеп, зо\ѵіе ѵоп тапскеп Ьекгегп, — аіз 
Іеіскіе ІІеЬшідззіііске, зскоп ігіік «Ьіебег» зіп¬ 
деп ги Іаззеп (іікег баз дѵепід Еиігеп Ьгіпдепбс 
бег Ѵосаіізеп, 8о1Іеддіеи, еіс., каЪе ісіі тіек 
Ьегеііз апбегеп Огіз аиздезргоскеп), беші—еіп 
Ыесі диі зіпдеп ги копией, егіоі'бегі оіі текг 
Кипзі, Ѵегзіапбиізз, АиіГаззипд ипб деізіѵоііеп 
Уогігад, аіз тапске дгоззеге Агіе. Іск каііе ез 
Іііг ат ггѵесктаззідзіеп, лѵакгепб без егзіеп Лак - 
гез, обег ѵѵешдзіепз цткгепб бег егзіеп зеекз 
Мопаіе пісЫз Апсіегез .аіз шг біе зраіег кіег 
ѵогкоттепбеп ТІеЬипдем зіпдеп ги Іаззеп; Ъеі 
зраіегет Ѵегіаиіе без Зіибіитз, каке іск аіз- 
бапп—боек зіеіз пеЪеп беп іп десіег Віипсіе 
ѵоггипектепбеп ИеЬипдеп, зіаіі Влпаапгеп обег 
Ьіебег,—тіі ипдіеіек текг Киігеп—Іеіскіегеипб 
бег текг ипб текг егіапдіеп Іогідезскгіііепеп 
Еегіідкеіі детазз, бапп зраіег аиск зскѵѵіегідеге 
Ыаззізсііе Агіеп зіпдеп Іаззеп, ги ѵѵеіекет 
2гѵеске іск іоідепбе, біе Зскиіегіп гидіеіек іііг 
диіе кіаззізске Мизік етріапдііек таскепб, еш- 
ріекіе, \ѵокеі уебоск Іеіскіе еіпіаске Ьіебег диіег 
Сотроиізіеп дІеісЫаІІз піскіаиздезскіоззеп ЫеіЬсп. 

Списокъ пьесъ для пѣнія, рекомендуемыхъ употреблять при обученіи. 

ТаЪІе бе тогсеапх бе сЬапѣ, а етріоует репбапі Гепзеі^петепі 

ТеггеісЬпізз 211 етрГеЫепбег Сгезап^зсошрозШопеп чгаЬтепб бег 2егЬ без ІІпіеггісМз. 

а) А і к з. (Аріи). 

Агіа «Ьазсіа ск’іо ріапда», бе «Іііпаібо» . . . НIхпе ь. 
» «Ѵегбі ргаіі», бе Горёга «Аісіпе». ... » 
» «Відпаге», би «Те Веит» бе Беіііпдие . » 
» «Еідііа тіа» бе «Татегіап». » 
» «Міо Ьеп, гіеогбаіі». !> 
» «Тиііа гассоііа апсог», бе Горёга «Егіо» . » 

I Агіа «Ег пакт беп Вайѣ беп Копідеп»,бе Гогаіо- 
гіо «биба МассаЬёе».Нахсеь. 

I Зісіііеппе «Тге діогпі зон сЬе Ніпа» . . . .Реяооьезе. 

I Атогозо «Еигібісе е боѵезеі», бе Іа сапіаіе «Огркёе» » 

Зісіііеппе «Одпі репа».Рекооьезе. 

Агіа «Іп циезіа іотка озеига».Веетноѵен. 

» «Запсіиз, запеіиз». » 
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Агіа «Ессо аііе шіе саіепе», Де Горёга «Егіо» 
» «АЫ ГЪо ргезепіо одпог», Де «Тёіётаре» 

Агіеііе «Іпѵапо аісип Дезіг», Де Горёга «АгтіДе» 
Агіозо «АсЬ! егЬагтГ еисЪ теіп», Де Горёга «Ог 

рЪёе».. 
Агіа «АТі! зі Іа ІіЪегіё те Доіі ёіге гаѵіе» 

» «И т’аіте, ^ие1 атоиг» . . 
» «О сіеі, чиеііе ЪоггіЫе тепасе!» 

ЕёсііаіИ «Де сёДе ё ѵов Дёзігз» еі аіг 
«В’ипе іта§е (гор сЪёгіе» 

» «О гасе Де Рёіорз»! е* аіг «О 
іоі рі ргоіоп^еаз тез іоигз» 

» О сіеі! Де тез іоигтепіз Іа саизе 
еі 1е іётоіп», еі аіг «О таі- 
Ііеигеизе ІрЪі§ёпіе»! . . . 

Аіг «Саго тіо Ъеп» (1753—1794) . . 
» Д’ІрЪіз «Век тѵоЫ, Ди кіагег ВіІЪегЪасЬ 

Гогаіогіо Де «Деріііё». 
» «Поп рій Ді ЙОГІ», Де Горёга «Тііиз» . 
» Д’Шо8«РаДге, бешапо, аДДіо», Де Горёга 

тёпёе».. 
» Де СЪёгиЪіп «Поп зб рій соза зоп», Де Горёга 

«Ве тагіа§е Де Рідаго». 
Аіг Де 2ег1іпе «ѴеДгаі сагіпо» . . . I Де Горёга 

» Ва№, Ъаііі, о Ьеі Мазеііо | «Воп Диап». 
«Аѵе Магіа». 
«Адпиз Веі». 
8ісі1іеппе «Боке атог, ЪепДаіо Діо»\ Ргапсезсо 

(Д’ипСоДех Ди 17-те зіёсіе, ё ЕошеЛ Саѵаііі, 
Іедиеі ёіаіі Іа ргоргіёіё Де 8а1ѵаіог Коза I Ѵёпёііеп. 

Агіа. «Пип лѵігД теіп ІіеЪзіег Вгаийрт» Де Г«0га- 
іогіо Де Поёі» Де. 

» «Ез ізі ѵоІІЪгасЪі», Де Іа «Раззіоп Де 8і.4еап» 
Саѵаііпе «II тіо Ъеп», Де Горёга «Піпа, рат рег 

атоге». 
Агіа «Мі раѵепіі», Де Горёга «Вгііаппісиз». . . 

» «8іпді Дет §оШісЪеп РгорЪеіеп» Де Гогаіоіге 
Де Іа «Могі Де Іёзиз». 

» «Пип ЪеиЬ Діе Ріиг» Де Гогаіогіо «Іа Сгёаііоп» 
» «биопіат, зі ѵо1иі88е8»,Ди«Мі8егеге»(Рзаите 50) 

ВопДе «Но регДиіо іі Ъеі зетЪіапіе» Де Горёга «В’а- 
тог ѵепДісаіо». 

Ргіёге «Негг, Деп ісЪ ііеі іт Неггеп (гаде». . . 
Агіозо. «\ѴеЪ’ Шпеп, Дазз зіе уоп тіг лѵеісЪ.еп» Де 

Гогаіогіит «ЕИе». 
Агіа «8еі зШІе Дет Неггп» I Де Гогаіогіо 

» «Ноге ІзгаёЬ . . . . ( «ЕИе». . . 
Сапгопеііа «О, сеззаіе Ді ріаёагті»(1658—1725) 

быісх. 

біОЯБ АЯІ. 

На^еь. 

М о г а а т. 

Снеяіівпп. 

Мокіасні. 

В 8. Васн. 

Раезіеььо. 

б Я АП N. 

» 

Нлтви. 
НаЗ 8Е. 

Раезіеььо. 

Реяі). Ніььея. 

Мекоеьзоня. 

» 

АьЕ88АЯІ)Я0 

ЗСАЯЬАТТІ. 

Сапгопа «Ва Ѵіоіеііа» 

Ъ) КОПШІСЕЗ ЕТ ІЯЕБЕЯ. (РОМАНСЫ И ПѢСНИ). 

«Ез ізі Ъезіітіпі іп боііез КаіЬ» .... 
«Мі§поп», «Кеппзі Ди Даз ВапД»? .... 
«Бег ігеие ІоЪпіе» (Вез «СЪапіз ёсоззаіз») . . 

<№ Тготтеі еегіІЬгеі» | СЬашш а .ЕбтоШ» 
Зепіепсе «Ез ізі еіп аН §езргосЪпег КаШ» (1425). 

Меяпеьзонк. 

Веетноѵея. 
» 

ІѴоЬКЕЫЗТЕгеЕЕ. 

біоѵаппі Сагіо-Магіа Сьаяі. 

МіппеІіеД (СЪапі Д’ашоиг) № 2 «Беіп МипД §е- 
зсѣлѵеШ, §іеМ Визі ииД РгеиД’» .... Ѵоьинявмвя. 

СЬапзоп «Соизіипіе езі Ъіеп, ^иапДІ ІТЪіЪаиі, гоі Де 
Гоп ііепі ип ргізоп» (120І-1254) ’ | Пауагге. 

«Ат Меег», «Баз Меег егдіапгіе лѵеіі Ыпаиз» . . Ря. Зснпвеят. 
«Бег ТоД ипД Даз МаДсЬеп», «ѴогиЪег, асЪѵогііЪег» » 
«Без МаДсЪепз К1а§е», «Бег ЕісЬлѵаІД ЪгаизеЬ . . » 
«биіе ПасМ», «РгешД Ьіп ісЪ еіпдегодеп» ... » 
«Іеѣе \ѵоЪЬ, «8сИоп паЪі, ига ипз ги зсЪеіДеп» 

(іѴеугаисЪ). » 
«Баз РізсЬегшаДсЬеп», «Би зсЪопез РізсЪегтаДсЪеп» » 
«беЪеітез», «НеЪег теіпез ВіеЪсЪепз Аеи§е1п» . . » 
«НеіДепгозІеіп», «8а1Г еіп КпаЬ’ еіп Возіеіп зіеЬ’п» » 
«Тгоскпе Віитеп», «Шг Віитіеіп аііе, Діе зіе тіг §аЪ» » 
«Віе Рогеііе», «Іп еіпет ВаеЫеіп кеііе» ... » 
«8еі тіг §едгіі88і», «О, Ди Епігізз’пе тіг» ... » 
«Бег Пеи§іегі§е», «ІсЪ іга^е кеіпе Віите» ... » 
«Меіп», «ВёсЫеіп, Іазз’ Деіп Каизсііеп зеіп» . . » 
«РгііЫіпёзігаит», «ІсЪ Наитіе уоп Ьипісп Віитеп» » 
СЪапзоппеііез ііаііеппез зітріез еі Гасііез . . . 6 о я іп о і а х і. 

с) СнАКТЗ А ПЕОХ ЕХ А РЫ’ЗІЕСКЗ ѴОІХ. (На 2 И БОЛѢЕ ГОЛОСА). 

Биеііо «Ѵоііе, ѵоііе, зрегапга агДііа» 
» «0,иапДо Да зДеро зі зоііеѵа 

ГопДа» . 
» «ІпДагпо аііог сЪіеДеа» . . 
» «ОпДе зепга сопіогіо» . . 
» «0,иа1 апеіапіе» . . . .' . . . . В. Маясеььо. 

ВиеШпо <Бип^ие тіо Ъепе» (Вотёо еі Диііеііе) . 2іяоаяеі,ы. 
» «8и1 агіа», Де Горёга «Ьетагіар ДеРірго» Мохаят. 

Виоз «ІУеші ісЪ еіп Ѵб§1еіп \уаг’».8 с нс мах к. 
» «НегЪзіІіеД», «Баз ЬаиЪ Міі ѵоп ДепВаитеп» » 
» «8сЪоп Віитіеіп», «ІсЪ Ъіп Ьіпаизррпрп» » 

Тгіо «Баз уегіогепе РагаДіез», «Негг Дег \Ѵе1іеп» А. Ксвіхзтеія. 
» «Маіеп§1оск1еіп», «Маіеп§1оск1еіп Іаиіеп» . . \Ѵ. Ваясіеь. 
» «РгііЫіпрпасЪі». » 
» «ѴогиЪег», «О, Дагит ізі Дег Ъепг зоп зсЪоп» » 

ЕіеДегз ё 2 ѵоіх. «АЪепДІіеД», «\Ѵепп ісЪ аиі Дет 
» Ьарг Нер» .Менпеьзонх. 
» «Ше капп ісЪ ІгоЪ ипД Іизііёзеіп»? » 
» «ѴаззегГаЪгі», «ІсЪ зіапД ріекпеі 

ап Деп Мазі». » 
» СЪапзопз ДіИёгепіез Де ... . Реяп. Ніььея. 

Тгіо «А1 іио таіегпо зеп», Де Горёга «биШаите 
ТеІЬ.Еоззпп. 

Биеііо. «Ьез ПауаДез», «Ѵоиз диі сгоуех Гатоиг ипе 
МЫеззе».Ьпьы. 

» «Віе 8ігепеп».Нампеь. 
» «ТЪугзіз ипД Пісе».Наупы. 

Д) СнсЕПКЗ РАЗ ТЯОР ШРРІСІЬЕЗ. (НЕТРУДНЫЕ ХОРЫ.) 

«Раігіе іпГогіипёе», Де Горёга «ІрЪі^ёпіе еп ТаигіДе» бьсск. 
«ВІапсЪе Де Ргоѵепсе», «Богз, Догз, поЫе епГапі» 

Роигігоізѵоіх Де іеттез (для 3-хъженок, гол.) Снекпвіні. 
«АНа Тгіпііа Ъеаіа», Сапіцие Ди 15-те зіёсіе. 
«II Ъіапсо сі§по» (1540). 
«СЬапзоп, іе ѵоиз еп ргіе»! Ѵіеих сЪапі Де Поёі ігап^аіз, роиг зоіо 

Де зоргапо еі сЪсеиг Д’Ъоттез. 



VI. * ' ЛГІ. 

Голосовые регистры. Ъез Кеёівѣгез <іе Іа ѵоіх. Біе зитт-Кееізѣег. 

Женскій голосъ обладаетъ тремя (соб¬ 

ственно говоря, только двумя) регисгпрамгь^ 
которые, будучи хорошо обработаны, харак¬ 

теристически и существенно отличаются по тем¬ 

бру. Грудными звуками (звуками труднаго 
регистра) называются звуки нижняго регистра, 

Г иногда по обстоя- доходящіе до 

тельствамъ и выше, до й и аз 

Тоны, лежащіе выше, принадлежатъ къ фаль- 
цетнымъ (звуки фальцетнаго регистра); тоны, 

идущіе выше фальцетныхъ, называются голо¬ 
вными (звуки головнаго регистра). По¬ 

слѣдніе однако не особенно отличаются отъ 
фальцетныхъ, почему въ сущности и слѣ¬ 

дуетъ считать только два главныхъ регистра, 
различающихся другъ отъ друга характери¬ 

стическимъ для каждаго тембромъ: грудной 
и фальцетный. 

Ьа ѵоіх Гёшіпіпе роззёбе ігоіз (еп геаіііё зеи- 
Ісшепі сіеих) герзігез сагасіёгізіщиетепі сІіГГе- 
гепіз, циі, сопѵепаЫетепі (іеѵеіорёз раг Гё- 
іибс, зе зёрагепі еззепііеііетепі Іез ипз без аи¬ 
ігез раг Іеиг іітѣге: Іез зонз Іез ріиз Ьаз шоп- 

іапіз, щзгрГа фа , рагГоіз тёше, зиі- 

ѵапі Іез сігсопзіапсез, аиззі ріиз Ііаиіз, іизци’й 

зоі еі Іа Ытоі ЁІІІіЕіЕійЕЕ , зе потшепі 

зонз он поіез бе роіігіпе ои зопз йи іітЬгв 
сіе роіігіпе; Іез зонз ріиз ёіеѵёз рогіепі 1е пот 
бе зонз сіе фаиззеі, ои бе зопз йи іітЪге йе 
фаиззеі; риіз ѵіеппепі, еп гетопіапі епсоге ба- 
ѵапіар, Іез зопз йе іеіе ои зопз йи ІітЪге 
йе іеіе. Сез бегпіегз, ои Іез зопз сіе іеіе, зонѣ 
іоиіеіоіз б’огбіпаіге аззсг бііТісіІез а бізііпріег без 
зопз бе Гаиззеі; б’ой, а іоиі ргепбге, іі п’ехізіе 
еп гёаіііё ^ие беих ге§із1гез ои іітЬгез ргіпсіраих: 
іез зопз йе роіігіпе еі іез зопз йе фаиззеі, 
(ціі зе бізііпрепі гёеііетспі Іез ипз без аиігез 
раг Іеиг іітЪге сагасіёгізіщиетепі біГГёгепі. 

Звуки труднаго регистра. 

Грудные звуки рѣдко встрѣчаются вполнѣ 
обработанными отъ природы; чаще всего 
ихъ надо даже образовагпь искусственно. 
Тѣмъ не менѣе они абсолютно необходимы 
всякому голосу. Они даютъ ему непреодоли¬ 

мую чувственную прелесть; безъ нихъ невоз¬ 

можно быть на сценѣ, такъ какъ безъ нихъ 
голосъ лишенъ силы и драматическаго ко¬ 

лорита. Иногда ихъ легко приготовить, ино¬ 

гда же они являются результатомъ только 
долгихъ и постоянныхъ упражненій. Сна¬ 

чала они отличаются грубымъ, жесткимъ ха¬ 

рактеромъ, по постепенно смягчаются, дѣлаясь 
столько же нѣжными и пріятными какъ и 
звуки остальныхъ регистровъ. Когда ноты 
этого регистра хорошо обработаны и отдѣланы, 

онѣ похожи на низкіе тоны прекраснаго, 
звучнаго голоса мальчика или на высокіе зву¬ 

ки тенора. 

Необходимо наблюдать за обработкой этого 
регистра со всею возможной осторооюностъю 
и осмотрительностью, такъ какъ она дѣй¬ 

ствуетъ на голосъ утомительнѣе, чѣмъ обра¬ 

ботка другихъ регистровъ. Поэтому сначала 
звуки труднаго рѳгистранадо упражнять недол¬ 
го (но постоянно) и съ большими промежутками. 

Вообще въ этомъ случаѣ ученицѣ надо отды¬ 

хать чаще обыкновеннаго, такъ какъ грудныя 
ноты въ большинствѣ случаевъ суть тѣ же, ко¬ 

торыми мы говоримъ; отъ этого въ первое вре¬ 

мя упражненій этого рода даже разговорный 
голосъ ученицы становится жестче и грубѣе, 
почти также, какъ голосъ мальчиковъ при 
наступленіи періода возмужалости. 

Ротъ въ этомъ случаѣ не долоюенъ от¬ 
крываться слишкомъ въ гиирину, потому 
что тогда легко могли бы образоваться такъ 

8оіі8 йи ііпіЬге «1е роіігіпе. 

II езі ехсеззіѵетепі гаге цие Іез поіез бе роі¬ 
ігіпе зе ігоиѵепі рагГаіІетеп! йеѵеіоррёез раг 
Іа паіиге; бапз Іа ріирагі без саз, еііез пе реи- 
ѵепі еіге йёѵеіоррёез, ои ріиібі ргобиііез, сщ’аи 
тоуеп б’ип ігаііетепі агіііісіеі. Сез поіез зопі 
серепбапі аЬзоІитепІ іпбізрепзаЫез <\ сЬацие 
ѵоіх; еііез Іиі сопГёгепі ип сЬагте сціе іе зегаіз 
Іепіё (Гарреісг іггёзізІіЫегаепі зепзиеі, еі зиг- 
Іоиі іі езі ітроззіЫе бе з’сп раззег зиг Іа зсёпе, 
еп се щі’еііез боппепі а Іа ѵоіх за і'огсе еі зоп 
соіогіз бгапіаііцие. Без ци’еИез зе зопі ргобиііез, 
се (ріі, бапз циеірез саз, а Ией ріиз Гасііе- 
тепі еі ріиз рготріетепі, бапз б’аиігез рагГоіз 
зеиіетепі аргёз бе Іопрез еііпсеззапіез ёіибез,— 
еііез опі б’аЪогб, И езі ѵгаі, (щекщс сЬозе бе 
гибе, бе сги, б’йрге, іизсрГб се сщ’еііез з’а- 
боисіззепі реи-а-реи, еі Гтіззепі раг беѵепіг 
іоиі аиззі боисез еі іоиі аиззі арёаЫез дие 
сеііез без аиігез герзігез. 

II езі пёаптоіпз іпбізрепзаЫе бе зигѵеіііег 
Гёіибе без- поіез бе роіігіпе аѵес іоиіе Іа рги- 
йепсе еі іоиіе Іа сігсопзресііоп роззіЫез, ѵи 
(рГеІІе езі іпГтітепі ріиз Гаіірпіе <ріе себе без 
поіез без аиігез іітЬгез. Раг зиііе, оп пе Іез 
іега ехегсег б’аЬогб <рие ігёз реи сіе іетрз йе 
зиііе еі а йе Іопд іпіегѵаііез; таіз, оп гё- 
рёіега зоиѵепі Гехегсісе, еі оп Іаіззега зе ге- 
розег Гёіёѵе епіге сішріе ехегсісе ріиз зоиѵепі 
(1ие се пе зегаіі пёсеззаіге запз сеіа, саг сез 
поіез йе роіігіпе <рГП з’арі бе ргобиіге, зопі 
роиг Іа ріирагі Іез тётез еще Іез зопз бе Гог- 
рпс би Іапрр, б’ой іГ аггіѵе аззег Ггёіріст- 
тепі, аи соттепсетепі бе ееііе ёіибе, рие 
Гогрпе би Іапрр бе Гёіёѵе рагаіі ип реи ріиз 
биг еі ип реи ріиз гибе еще б’огбіпаіге (а реи 
ргёз, сотте сііег Іез іеипез ргсопз бопі Іа 
ѵоіх тие). 

Роиг сез ехегсісез, оп пе Іега раз ігор ои- 
ѵгіг Іа Ъоисіге йапз Іе зепз йе- Іа Іатдеит, 
ееііе розіііоп бе Іа Ъоисѣе ёіапі бе паіиге а 
ргобиіге без зопз рііигаих. 

Біе лѵеіЫісЪе Зіітте Ъезіігі бгеі (рпаи §е- 
поттеп, еідепЙісЬ пиг гіѵеі) сЬагасіегізіізсй 
ѵегзсіііебепе Ведізіег, біе, рі рзеітіі, бигсіх 
біе Шпеп еірпіііишіісііе КІап^ГагЪе (іітЪге) зіеіі 
хѵезепііісіі ѵоп еіпапбег ипіегзсЬеібеп. Біе ііе- 

Гегеп Тбпе Ъіз гиг Боіе I пасіі Ѵег- 

Ііаііпіззеп Ъізлѵеііеп аисіі Іібііег, Ъіз § ипб аз 

пеппі тап ВгизШпе обег Топе 

йез Вгизі-Ведгзіегз (іітЪге бе роіігіпе);— 
біе Топе ЪоЬег йЪег бепзеІЬеп: Гаізеіі-Топе 
обег Топе йез Гаізеіі-Ведізіегз (ІітЪге бе 
Гаиззеі); ипб іш зріііегеп ѴегІаиГе лѵеііег пасіі 
бег НоЪе ги, аисіі: Корф-Т'бгге обег Топе йез 
Корф-Ведізіегз (ІітЪге бе іеіе). Біезе Іеігіе- 
геп,—КорфТбпе, зіпб іебосіі теізіепіЪеіІз ж- 
пірг беиііісіі 'бигсіі Шге К1ап§ГагЪе ѵоп беп 
Гаізеіі-Тбпеп ги ипіегзсііеібеп, лѵезІіаІЬ,—§е- 
паи рпоттеп,—рпг еірпііісіі пиг ггееі Наирі- 
Керзіег: Вгизі-Топе ипб Гаізеіі-Топе бигсіі 
Шге рпг беиііісіі ѵегзсѣіебепе сЪагасіегізіізсЪе 
КІаіщГагЪе ѵоп еіпапбег ги ипіегзсііеібеп зіпб. 

Топе (Іез Вгііві-Ке^ійіегз. 

Біе Вгизі-Топе зіпб пиг іт зеііепзіеп Раііе 
аиздеЫЫеі ѵогііапбеп, ипб тйззеп іи беп 
теізіеп РаІІеп бигсіі кйпзііісііе ВсЪапбІип" егзі 
епіѵѵіекеіі, §1еіс1ізат, егзі еггеир дѵегбеп. Біе- 
зеІЪеп зіпб іебосіі ]сбег Віітте ипитргщНоЪ 
пбі1іі§; зіе ѵегіеіііеп бегзеІЬеп еіиеп,—ісіі тбеіііе 
Газі зарп— итѵібегзіеіііісііеп, зіппІісЪеп Кеіг, 
ипб зіпб, патепііісіі Гііг біе Вііііпе ипеіііЪеЪг- 
ІісЬ, ба зіе бег Віітше КгаГі ипб бгатаіізсЪе 
РагЪипё §еЪеп.—ЗоЪаІб біезеІЪеп гит Ѵогзеііеіп 
ркоттеп,—іѵеіеііез іп еіпірп РаІІеп ІеісЫег 
ипб зсііпеііег, іп апбегеп іесіосіі егзі пасіі Іап- 
§егет Гогібаиегпбет Зіибіит ги еггеісііеп ізі,— 
ИаЬеп зіе АпГапр ГгеіНсІі еііѵаз Каиііез, НегЪез, 
Ъіз зіе зіеіі а11та1і1і§ аЬзсЫеіГеп, ипб зісЪ беп 
Топеп бег апбегеп Ке§ізіег §1еісЪ, лѵеіеіі ипб 
апрпеііш рзі'аііеп. 

Баз Зіибіит йег ВгизШпе ізі іебосіі тіі 
бег роззіто&біеіізіеп ѴогзісМ ипб Веішізат- 
Ісеіі ги ііЪетасІіеп, ба баззеІЪе Ъеі хѵеііет 
апзігеп§епбег аіз баз Віибіит бег Тбпе апбегег 
Реёізіег ізі. Мап Іаззе безЪаІЪ АпГапр біе Вгизі- 
ібпе пиг т киггег Ваиег, ипб іп Іапдегеп 
Ятзсііепгаитеп ііЪеп,—аЪег іѵіебегЬоІі,— 
ипб Іаззе біе ЗсМІегіп зісЪ бГіег аіз зопзі 
пбіііірѵаге,—гіѵізсііеи беп ІІеЪипёеп аизгикеп, 
бепп біе ги еггеирпбеп ВгизШпе зіпб гитеізі 
біезеІЪеп Тбпе без БргасЪогрпз, іѵезііаіі), Ап- 
Гап§з біезез Йіибіитз аисіі піеііі зеііеп біе 
ВргесЪзіітте бег Всіііііегіп еііѵаз Ьагіег ипб 
рбЪег аіз зопзі егзсііеіпі, — (еііѵа, лѵіе Ъеі 
ІіаІЪеічѵасІізепеп іипрп Маппегп \ѵ:і1ігепб бег 2еіі 
бег Жиіаііоп). 

Мап Іаззе лѵаіігепб біезегИеЪипрп йеп Жгтй 
піеігі ги зеііг іп йіе Вгеііе бфпеп, ба біезе 
Іипбзіе11ип§ ІеісЪі зорпаппіе баитеп- обег 
6иг§е1-Тбпе еггеи^і. Зрсііег, Ъеі Гогі^езеіг- 
іет Віибіит, капп тап (лѵіе Ъегеііз оЪеп Ъе- 
тегкі), тііипіег тііѴогОіеіІ, Ъезопбегз Ъеі Аіі- 
зііттеп, біе Вгизіібпе еілѵаз ЬбЪег, зорг Ъіз 



называемые гортанные звуки. Позднѣе, при 
продолженіи занятій, можно (какъ было 
уже замѣчено) съ выгодою повысить ноты 
труднаго регистра, особливо у контральта—до 

іЕзЕ; въ началѣ же, слѣдуетъ 

однако строго удерживаться въ должныхъ 

границахъ, не повышая далѣе . Бъ 

извѣстныхъ случаяхъ вначалѣ даже не слѣ- 

$=• дуетъ переходить или 

Нѣкоторые учителя съ самого начала до¬ 

водятъ ноты труднаго регистра до 

и даже выше, но по моему это не только без 
полезно, но даже опасно. Конечно, бываютъ 
и здѣсь исключенія изъ правила. Есть го 
лоса, которые отъ природы имѣютъ грудныя 
ноты, достаточно высокія и хорошаго тембра. 

Но за то есть голоса, у которыхъ нельзя 

касаться грудныхъ нотъ выше 

ш 
* 

или 
да¬ 

тамъ какъ можетъ пострадать ихъ 

тембръ. 

Ріііз іаічі, еп сопіішші сев ёіибез, оп реиі, 
соштѳ іе Гаі бёр зідпаіё, (Іёѵеіоррег бе іетрз: 
к аиіге аѵес аѵапіаде, поіатшепі роиг Іез ѵоіх | 
бе Ѵопігаііо, Іез поіез бе роіігіие ип реи ріиз; 

Ьагіі, щзр’а [Ё^Е^ЕіЕ еі теше іЕЕі і 

роиг соштепсег, оп зе ііепбга іоиіеГоіз зігісіе- і 
тепі аих' Іітііез боппёез сі-беззиз, еі Гоп не | 

г аизЫЫеп,—боек 

ЬаІіе таи зісЬ АпГапдз ѵогіаиіід зігепд іп беи 
апдедеЬепеп Огепхеп, ипб ІгеіЬе біезеіііеа піеЫ 

ЬШіег аіз Ьіз —-. КасЬ Гтзіашіеп Яіиі 

регтеііга раз бе бёраззег • Оп 

шап зодаг диі, зіе АпГапдз піеЫ ЬШіег аіз кіз 

обег 
Гега =&= 

зіпдеп хи Іаззеп. Мапске 

бе пе раз тёше Ьіеп, зиіѵапі Іез сігсопзіапсез, 

Гаіге сЬапіег б’аЬогб ріиз Ьаиі (ціе — 

СезапдІеЬгег Ыібеп некой діеіеіі Ап(апдз біе 

Вгизііопе ѣіз Ё^ЕіЕ ипб зеІЬзі поск кокет 

ои Р 

Лізр 

Веаисоир бе ргоГеззеигз бе сЬапі' 

Гогтёпі іттёйіаіетепі Іез поіез бе роіігіпе і 

’к ф= еі тете епсоге ріиз каиі; 

- ои 

Чтобы достигнуть характеристическаго 
тембра грудныхъ нотъ, нужно прежде всего 
заставить ученицъ ясно усвоить слухомъ ихъ 
характерность: учителю нужно пѣть имъ 
неоднократно эти ноты. Конечно, отъ того 
ученицы еще не въ состояніи будутъ сами 
брать грудныя ноты, но однако шагъ впередъ 
уже сдѣланъ. 

Лучше всего грудныя ноты упражнять слѣ¬ 
дующимъ образомъ: отъ низкой грудной ноты 
переходить къ слѣдующей высшей, рядомъ 
съ ней лежащей, нотѣ и такъ постепенно 
двигаться по ступенямъ вверхъ; при этомъ 
наблюдать, чтобъ первая нота положительно 
бралась тембромъ труднаго регистра, сначала 
на гласную а. Ученица должна продолжать 
эту ноту съ одинаковымъ тембромъ и си¬ 
лой; точно также она должна хорошенько 
связывать ее съ слѣдующей, высшей нов 
той, такъ чтобы не было пустаго про¬ 
странства между двумя грудными но¬ 
тами *). 

Упражненія въ грудныхъ тонахъ надо 
вести слѣдующимъ образомъ: 

_ — 
би” іішѣге. 

се ргосёбб пе те зетЫе раз сопѵепаЫе, еі те! 
рагаіі тёте йапдегеих. ' 

Оп гепсопіге іоиіеібіз, ісі-аиззі, без ехсер- 
ііопз к Іа гёдіе; аіпзі, Гоп ігоиѵе рагГоіз без 
ѵоіх бопі Гётіззіоп паіигеііе регтеі без поіез 
бе роіігіпе ріиз ёіеѵёез, запз (ціе 1а Ьеаиіб би 
іішѣге еп зоиіГге; б’ип аиіге соіё, іі ехізіе без 
ѵоіх сЬех Іездиеііез оп п’озегаіі раз роиззег Іез зопз 

бе роіігіпе ріиз Ьаиі цие І^ЕрЕ 

запз бапдег пі запз пике а Іа ѣеаиіё 
Роиг оЬіепіг 1е іітЬге сагасіёгізіі^ие без поіез 

бе роіігіпе, оп з’еіГогсега б’еп Ьіеп Гаіге сот- 
ргепбге Іез рагіісиіагііёз а Гёіёѵе раг Ѵоиіе еі 
еп іез іиі скапіапі. Ьа сотргёЬепзіоп бізііпсіе 
бе сез поіез пе сопГёге раз епсоге, іі езі ѵгаі, 
Іа Гасиііё бе Іез гергобиіге без ГаЬогб, таіз с’езі 
серёпбапі бё)к ип дгапб раз бе іаіі ѵегз 1е Ьиі. 
Іе іітЬге без поіез бе роіігіпе езі ріиз биг, ріиз 
ріеіп, ріиз Гогі, іие ееіиі без аиігез гедізігез, ипе 
Гоіз аггопбіез, роііез еі Ьіеп Гоппёез, еііез геззет- 
Ыепі аих зопз дгаѵез б’ипе Ьеііе еі зопоге ѵоіх бе 
Зеипе даг§оп еі аих поіез ёіеѵёез бе Іа ѵоіх бе іепог. 

Оп соттепсега раг Гаіге ехегеег Іез поіез 
йе роіігіпе бе Іа тапіёге зиіѵапіе: рагіапі б’ипе 
поіе бе роіігіпе Ьаззе, оп раззега б’аЬогб к Іа 
поіе бе роіігіпе іттёбіаіетепі ріиз ёіеѵёе, еі 
аіпзі бе зиііе. Оп ѵеіііега. к ееі ёдагб, к се 
Щіе Іа ргетіёге поіе зоіі пеііетепі аііадиёе зиг 
Іа ѵоуеііе а бопі Іе іітЬге йгзііпсі йез поіез 
йе роіігіпе; се роіпі оЫепи, оп ѵеіііега а се 
щіе Гёіёѵе таіпііеппе Іа поіе аи тёте 
іітЬге еі к Іа тете рог се, еі епГт, к се (щ’еііе 
геііе Ьіеп пеііетепі ееііе поіе аѵес Іа поіе йе 
роіігіпе зиіѵапіе ріиз ёіеѵёе, бе Гасоп, ди'И 
пе зе ргойиізе раз йе ѵійе, раз сі'езрасе 
поп гетріі епіге Іез беих поіез бе роіігіпе *). 

Ь’ехегсісе без поіез йе роіігіпе зе сопііпиега 
бе Іа тапіёге зиіѵапіе: 

аиз, босЬ зсЬеіиі тіг біез шшѵеектиззід ипб 
зеІЬзі де(акгКск. Ез діеМ ГгеіІісЬ аисЬ Ьіег 
Аизпактеп ѵоп бег Ведеі. Мап ігіЙІ шѵеііеп 
Вііттеп, бегеп паійгііеке ВезсЬаЙ'еиЬеіі еі\ѵаз 
ЬііЬеге Вгпзііііпе дезіаИеі, оЬпе беп зсЬішеп 
Кіапд бег Віітіпе бабигсЬ хи ЬееіпіпісЬіідеіг, 
бадедеп діеЬі ез аЬег аисЬ лѵіебег Вііттеи, 
Ьеі бепеп тап, оЬпе ОеГаЬг ипб оЬпе бет 
ЛѴоЫІаиіе хи зсЬабеп, біе ВгизКопе піекі кокег 

аіз Ьіз обег ІгеіЬеп багГ. 

Ит біе еідепіЬйтІісЬе КІагщ/'агЪе бег Вгизі- 
іііпе хи егіапдеп, зігеЬс тап баЬіп, біе Еідеп- 
іЬйтІісЬкеіі бегзеІЬеп хипасЬзі йет Ѳеііоге 
бег ЗсЬііІегіп йигск Ѵогзіпдеп беиіІісЬ ѵег- 
зіапбІісЬ хи тасЬеп. Ваз гісЬііде Ѵегзіапбпізз 
бегзеІЬеп Ьешгкі ГгеіІісЬ посЬ пісЬі біе Мбд- 
ІісЬкеіі, біезеІЬеп аізбапп аисЬ зеЬоп зоГогі 
аизГиЬгеп хи коппеп, аЬег — ез ізі бепп боек 
зеЬоп еіп диіег ЗсЬгііі ѵопѵіігіз пііЬег хит 
2іе1е. Біе КІапдГагЬе (бег іітЬге) бег Вгизі- 
іопе ізі Ьагіег, ѵоііег, кгаГіідег аіз биуетде 
бег Топе бег апбегеп Ведізіег; зіе ЬаЬеп, — 
чѵепп зіе Ьегеііз аЬдезсЫііГеп ипб диі аизде- 
Ьіібеі зіпб,—АеЬпІісЬкеіі тіі беп ііеГеп Топеп 
еіпег зсЬопеп кіапдѵоііеп КпаЬепзіітте, ипб 
тіі ЬоЬеп Топеп бег Тепогзіітте. 

Мап Іаззе біе Ѣгизііопе хипіісЪзі іп Гоідеп- 
бег \Ѵеізе йЬеп, іпбет тап, ѵоп еіпеш ІіеГегеп 
Вгизііопе аиздеЬепб, хиегзі Ьіз хи бет пасЬзі- 
Ііедепбеп Ігбкегеп Вгизііопе, ипб бапп во іттег 
■ѵѵеііег ГогізсЬгеііеі; ез ізі ЬіегЬеі багаиГ хи 
асЬіеп, базз бег егзіе Топ дат (езі іп іітЬге 
йег Вгизііопе, хиегзі аиГ беп Ѵоеаі а зсЬагГ 
апдезеіхі гѵегбе,—базз бегзеіііе,—ізі біез де- 
Іипдеп, — аисЬ, тіі йегзеІЬеп Шапд(агЬе 
ипб іп йегзеІЬеп 8іагіее аиздеігаііеп, ипб 
базз бапп, біезег Вгизііоп тіі бет гитіеіізі- 
(оідепйеп Ыкегеп Вгизііопе, тіі йетзеІЬеп 
іітЬге, іп зоІсЬег Чеізе диі ѵегЬипйеп лѵегбе, 
базз йигсЪаиз Тсеіп Іеегег 2гѵіскепгаит, 
Іссіпе ипаизде(іШіе ІПи(і ягѵізсііеп беп 
Ьеібеп Вгизііопеп епізіеЬе °). Ваз ГеЬеп бег 
Вгизііопе ізі іп Гоідепбег У'еізе ГогіхизеГхеп: 

І —Л 
Тѵ ^ ы -Ф -*■ 

1-1: І 

) Едва можно повѣрить, съ какимъ трудомъ уче¬ 
ницы пріучаются хорошо связывать между собою 
два грудныхъ или вообще всякихъ другихъ звука; 
нерѣдко даже у знаменитыхъ пѣвцовъ и пѣвицъ 
не слышишь хорошо связанныхъ звуковъ, ясно от¬ 
личающихся другъ отъ друга и вмѣстѣ съ тѣмъ 
какъ бы слившихся. 

*) СГезі; & реіпе сгоуаЫе Іа діГйспНё аѵес 1а- 
циеііе 1в8 ёіёѵев в’ЬаЬіііиепІ; к Ьіеп Ііег епіге еих 
йеих зопз ёе роіігіпе еі еп ^ёпёгаі іоиз Іез еопз: 
йез сЬапіеигз тёте сёІёЬгев рёсііепі эоиѵепі раг 
се <Шаиі. г 

#) Мап аоіііе каит ^ІаиЬеп, лѵіевсЬѵ/ег ез теів- 
іепі1ісіІ8 іяі, бсіііііег ёагип жи ^етѵоішел, г\ѵеі Тбпе 
диі тіі еіпапДег яи ѵегЫпсІеп, — яи Ыпсіеп, — іві ев 
ёосЬ во^аг веііеп, ѵоп асЬоп Гегіі^еп, яеІЬві, Ье- 
гііЬтіеп ЙЙгП^егп иисі 8йп^егіппеп, диі деЪипйепе 
Тбпе яи Ьбгеп, ёіе, коггекі аісЬ аЬ^гепгетІ, ёеп- 
посЬ аісЬ дІеісЬват тіі еіпапёег ѵегвсіітеігеп. 
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Гласная а дается совершенно чисто, от¬ 
крыто, рѣшительно; не надо произносить ни 
ма, ни на, м'на, оа, уа и т. д. Звукъ 
долженъ быть произведенъ, какъ замѣчено 
выше, гортанью сразу. Наблюдается, какъ 
и вообще при произведеніи всякого звука, 
чтобы ротъ открывался надлежащимъ обра¬ 
зомъ еще прежде произведенія звука, чтобы 
послѣдній выходилъ свободно и ясно, не 
былъ ни гнусавымъ (носовымъ), ни гортан¬ 
нымъ", исполненіе этихъ требованій, несмотря 
на кажущуюся ихъ легкость, достигается у 
нѣкоторыхъ ученицъ весьма трудно. Погрѣш¬ 
ности въ образованіи звука выступаютъ 
ясно, когда упражненія (особливо вначалѣ) 
дѣлаются сперва на а, потомъ на е, тогда 
какъ если-бы упражненія пѣлись со слова¬ 
ми, погрѣшности легко были бы скрыты. 
Когда учащійся производитъ звуки на а уже 
хорошо, слѣдуетъ начать пѣть упражненія 
на с б, оо и другія гласныя итальянской аз¬ 
буки и потомъ также на й, б; далѣе надо 
мѣнять всѣ гласныя на одномъ звукѣ,—въ 
такомъ родѣ: 

Ьа ѵоуеііе а зсга гешке риге, оиѵегіе, еі 
оп Гаііациега аѵес ипе пеііеіб іпсізіѵе; іі не 
Гаибга ргопопсег пі 1га ои па, пі -па, ні оа 
ои оиа, еѣс.; сотше ]> Гаі бб|а зщпаіб, еііе 
беѵга зогііг зиЬііетепі бе Іа §1оііе. Он ѵеіііега 
зігісіешепі а се цис сіе Іа шапіеге ргезсгііе ріиз 
Ііаігі роиг Гіпіопаііоп, Іа Ъоисііе зоіі бйшепі ои¬ 
ѵегіе аѵапі цие 1е зон зоіі аііафіб, еі а се 
цие сеіиі-сі зогіе Іікетепі, сіаігетепі, запз 
пазіііетеггі, пі аѵес Гетрбіетепі сі’ии зон 
раіаіаі, се циі рагГоіз не з’оМіепі цие ігёз біГ- 
іісііешепі сііег Ьіеп без ёіёѵез, циоіцие сеіа 
риіззе рагаііге і'асііе а ргетіёге ѵие. С’езі еп 
Гаізапі ехбсиіег, зигбоиі бапз 1е ргешіег іетрз, 
Іез ехегсісез сі’аѣогсі зиг а, риіз зиг е, цие Іез 
сіе/'аиіз зе ігаііігопі 1е ріиз бізііпсіетепі, іапбіз 
ци’іі аггіѵе аззез Ггбциеттепі, ци’еп сііапіапр 
іез ехегсісез зиг без рагоіез, Іез Га и іез б’етіз- 
зіоп зон! рагГоіз біГГісіІез а бізііп§иег. Одапб 
Геіёѵе а геиззі а ргобиіге іоиі а Гаі! соггесіе- 
тепі Іез поіез бе роіігіпе зиг а, оп Іез Іиі Гаіі 
аііациег зиг Іез ѵоуеііез её, о еі б бе ГаІрЬа- 
Ьеі ііаііеп, риіз зиг і, ои, й, еі о; епйп, еііе 
сііапіега, еп Іез тобійапі, зиссеззіѵетепі еі гарі- 
бетепі, іоиіез Іез ѵоуеііез Типе аргёз Гаиіге, а 
реи ргёз бе 1а тапіёге зиіѵапіе: 

1)егѴоса1 а тизз &апг геіп, оІГеп, зсЬагГ-еіп- 
зсЬпеібепб ап^ейеЬеи гѵегбеи; дѵебег те 1га 
обег па, т'па, оа, осіег иа,—и. в. т; бег- 
зеІЬе тизз §1еісЬзат (хѵіе зсЬоп оЬеп Ъешегкі) 
бигсЬ біе Зіішшгііге (Іа §1оііе) ріоігіісіі егібпеп. 
Мап тегке зеЬг багаиГ, базз,—лѵіе Ьеіт Топ- 
апзаіге иЪегЬаирі,—гиѵог йег Мипд, іп бег 
богі ѵог^езсІігіеЬепеи \Ѵеізе деб^пеі гоогдеп, 
посіі Ьеѵог бег Топ ап§е§еЬеп \ѵігб, ипб, базз 
бегзеІЬе Ггеі ипб беиШсЬ, ѵгебег пазеіпд посіі 
аіз йісісег О-аитепІаиі егіоие, ѵѵеісѣез Ьеі 
шапсЬеп ЗсЬйІегіппеп оГІ,—Во ІеісЬі біез аисіі 
зсЬеіпеп та^,—пиг аиззегзі зсіілѵег ги еггеісЬеп 
ізі.—Бабигсіі, базз гаапп,—Ьезопбегз гѵаЬгепб 
бег егзіеп 2еіі,—біе 11еЬип&еп гипасЬзі аиГ а, 
зраіег аисіі аиГ е, ѵогпішті, ігііі В'еЫегІіарІез 
ат беиііісіізіеп Ьегѵог,—иго^еи §1еіс1і АпГап^з, 
Ьеі ипіег§е1е§іеп ТѴогіеп, пісііі зеііеп РеЫег 
ѵегйесЫ гѵегбеп.—АѴепп ез §е1ип&еп ізі, Топе 
аиГ а §апг ГеЫегГгеі апги&еЬеп, зо Іаззе тап 
біезеІЬеп зраіег аисіі аиГ апбеге е ё, о о без 
ііаІіепізсЬеп АІрЬаЬеіз, ипб пасіібет еЪепГаІІз- 
аисіі аиГ г, и, й, б ІіЬеп; бапп зраіег аисЬ 
аиГ аііе Ѵосаіе пасѣ еіпапбег аиГ бетзеІЬеп 
Топе рЮігІісЬ ѵегапбегп; еілѵа іп Го1§епбег 
Ѵеізе: 

ш 
ои ои 

и т. д. по всѣмъ ступенямъ гаммы. 
Потомъ будутъ слѣдовать такія упражненія: 

еіс., зиг іоиіез Іез поіез бе Іа §атте. 
Оп раззега епзиііе б 1’ехегсісе зиіѵапі: 

и. з. т аиГ аііеп Тбпеп бег Топіеііег. 
Вобапп ііЬе тап лѵіе Гоі&і: 

а е ё 
— 

І 
—— 

0 0 ои 
—— 

б 
->— 

й а е ё І 0 0 ои іі б 

Т
7 

=ІІ= 
•ф Щр •Ф- 

_4_3 
-Ф- ЬЗ: і

і
 іц «ш II

I =4=: _|-і 
V-V —* •» -д=і 

Наконецъ надо осмотрительно, но энер¬ 
гично заниматься слѣдующими упражнені¬ 
ями: 

Оп сопііпиега аргёз сеіа бе Іа тапіёге зиіѵапіе 
Гехегсісе Лез поіез сіе роіігіпе, аѵес ргибепсе, 
таіз еп тёте іетрз соига^еизетепі еі аѵес 
бпег^іе. 

БагаиГ зсѣгеііе тап пип іт ІІеЬеп бег Вгазі- 
Іопе Ьеііиізат, аЬег шиіЬщ ипб епег§ізсЬ іп 
Го1§епбег \Ѵеізе хѵеііег Гогі: 

*) Мишло въ своемъ сочиненіи лСопгз де ргозодіе 
арріідиё Іі Іа тёіодіе» обозначаетъ 16 различныхъ 
гласныхъ Французскаго языка, раздѣляй ихъ на 5 
еемеЙствъ. 

*) Вапз зоп «Соигз де ргозодіе аррііциё ё, Іа 
тёіодіе», Міскеіоі іпдідие, роиг Іа Іап^ие ігап^аізе 
16 дііГёгепЬез ѵоуеііез, ци’іі герагЬіѣ дапз ІезГатіІІез 
зиіѵапкез. 

*) Іп зеіпет «Соигз де ргозодіе арріідиё к Іа 
тёіодіе» ЪегеісЪпеЬ Місііеіоі 16 уегвсіиедепе Ѵосаіе 
дег {ѵап2б8І8сЬ,еп Зргасііе, ипд іІіеіН діезеІЬеп іп. 5 
Ратіііеп еіп : 

При широкомъ раскрытіи 
рта: 

4-е семейство. 

Открытия. 

При вытягивающемся впе¬ 
редъ положеніи рта: 

5-е семейство. 

Выталкивающіеся. 

При спокойномъ положе¬ 
ніи рта: 

1-е семейство. 

Гласныя полости рта. 

Па ЪоисЬе еп героз: 

Іге Паміьъе. 

Вез Ъиссаіез 

Веі КиЪе дез Мипдез: 

Но Рамиле. 

Мипйіаиіс.—Мапйсііаиіе. 

При полукругломъ положеніи 
рта: 

2-е семейство. 

Носовыя гласныя. 

Ье іопдде ІаЬоисЪе еп Гоппе 
Ьётізрііёгісріе: 

2те Еашылз. 

Вез гшзаіез. 

І)аз Іппеге дез Мипдез іп 
\ѴеНки^е1Гогт: 

2іе Уаміые. 

Пазеіпйс.—Назепіаиіе. 

При положеніи рта втягиваю¬ 
щемся: 

3-е семейство. 

Происходящія отъ вдыханія. 

Ьа Ъоисііе гесиіапѣ зиг еііе 
тёте: 

Зте РаміьііЕ. 

Вез геігориізіѵез. 

Вег Мипд, пасЪ іппеп зісіі 
гиШскяіеЪепд: 

Зіе Раміые. 

НасЬ іппеп аіктепд, — йеп 
Аікет еіпзагьдепд,. 

Ьа ЪоисЬе дапз за ріиз 
^гапде оиѵегіиге: 

4те Раміьье. 

Вез арегіііѵез. 

Вег Мипд тбдІісЬзІ; \ѵеіі 
(§гозз) ^ебііпеі: 

4іе Раміьіе. 

Веп Ваиі епі/'йкгепй. 

Ьа ЪоисЬе зе ргозеііті еп 
аѵапі;: 

5те Раміьге. 

Вез ргориізгѵез. 

Вег Мипд, зісіі 'ѵѵеіі ѵог- 
\ѵегГепд: 

біе Раміьіе, 

Веп Аікет аиззіоззепй. 

' 6, Ои, Ы. 
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Слі. потные примѣры Л? 7, ст^э. 10. 

Звуки фадьцетнаго регистра. 

Звуки этого регистра суть слѣдующіе: 

$>■ -г й 1!“ I 
Вначалѣ занятій они нерѣдко имѣютъ въ 

себѣ что то жидкое, безцвѣтное, почти дѣтское. 
Сперва надо пробовать упражняться въ нихъ на 
а и о, употребляя при этомъ мрачный колоритъ 
голоса (іішЬге зотЪге),сомбрировать;если звуки 
окажутся закрытыми, тоиеполнять ихъ на а от¬ 
крытое, употребляя при томъ свѣтлый колоритъ. 

(См. о свѣтломъ и мрачномъ колоритѣ 
стр. 23). 

Относительно дыханія слѣдуетъ замѣтить, 
что сначала для этого регистра надо имѣть 
въ запасѣ много воздуха,—неудобство, изчеза¬ 
ющее впослѣдствіи при правильныхъ занятіяхъ. 

Звуки головнаго регистра. 

Звуки этого регистра (бі іезіа) слѣдующіе 

Ш Ч и т. д. 

Очень высокихъ звуковъ головнаго реги 
стра, какъ было замѣчено, слѣдуетъ внача¬ 
лѣ касаться рѣдко, даже и въ такихъ го¬ 
лосахъ, гдѣ эти звуки отъ природы весьма 
легки; вообще только въ рѣдкихъ случаяхъ 

надо переходить 

См. нотные примѣры, № 8, стр. 25. 

■ѵхі. 
Соединеніе труднаго и фальцетнаго 

регистровъ. 

Когда звуки труднаго регистра установ¬ 
лены, какъ слѣдуетъ, переходятъ къ упраж¬ 
неніямъ, дающимъ въ результатѣ соединеніе 
регистровъ труднаго ифальцетнаго. Необходи¬ 
мо прежде всего, чтобы ученица въ грудныхъ 

звукахъ не переходила 

большее 

или самое 

:: эти ноты должны быть 

границей регистровъ труднаго и фальцета (меді- 

Ѵоіг Іе$ ехетріез Ж 7, раде 10. 

Коіев Ди іішЬге Де йшззсі. 

Ъез поіез (Іи ІішЬге <1е Гаиззеѣ (Гаізеііо) гзопі 
Іез зиіѵапіез: 

Ъез поіез би ііпгЪке іе /і’аиззеі опі аззег 
Ггёсщеттепі сріеіре сЬозе сіе §гё1е, б’іпсоіоге, 
б’епГапііп теше; (ріаші се зега 1е саз, оп Іез 
Гега аііарег зиг Іез ѵоуеііез а, ои, о, еп 
ешріоуапі 1е іітЪге зотЪге\ зі еііез зопі ѵоі- 
іёез, соиѵегіез, оп Іез Гега ехегсег зиг ип а 
оиѵегі, еп зе зегѵгпі сіи ІітЪге сіаіг. 

(Ѵоіг, зиг 1е ІішЬге сіаіг,. еі 1е іішЬге 
5отЬге ра§е 23). 

Одапі а Іа геврігаііоп, 1е іітЪге бе Гаиззеі 
ехір аи сотшепсетепі ипе ріиз щ-апбе рап- 
іііё б’ЬаІеіпе, іпсопѵёпіепі циі бізрагаіі іоиіеГоіз 
ріиз іагб зоиз ГіпЙиепсе б’ехегсісез Ьіеп бігі&ёз. 

^оіез Дп іішЬге Де Ше. 

Ъез поіез би іітЬгез сіе ібіе, ои Іез поіез бе 
ібіе (сіі іезіа) зопі іез зиіѵапіез: 

к 

ЗІеЬе Жоісп-Леізріеіе Л? 7, рад, 10. 

Топе де» ГиІ^еСС-ІіеігШеѵв. 

Біе Топе без Таізеіі Ледізіегз (Гаізеііо, 
іішЬге Гаиззеі) зіпб Тоі^епсіс: 

:|=5|=І 
==1=1=1= еіс. 

Сотте іі а б6}а ёіё біі, оп пеГега б’аЬогб 
сЬапіег ^ие гагетепі Іез поіез ігёз ёіеѵёез би 
іішЬге бе іеіе, тете сііег Іез ѵоіх <ріі Іез рго- 
биізепі бе паіиге аѵес Гасііііё; Гоп пе бёраззега 

1е 1:^== ерю гагешепі. 

Ѵоіг Іез ехетріез Л? 8, раде 25. 

ѴП. 

Ьіаізоп сіез поіез йе роіігіпѳ аѵес 
ееііез Ни іітЪге Не Таиззеѣ. 

Бёз цие Іез поіез сіе роіігіпе зопі бёйпііі- 
ѵешепі ёіаЫіез, р’еііез зопі зйгез аи роіпі бе 
ѵие би іішЬге, оп раззе соигаризетепі аих 
ехегсісез безііпёз а ргобиіге 1а ііаізоп бе се 
іішЬге а ееіиі бе Гаиззеі. 

Оп ѵеіііега зоіреизетепі а се еще, бёз ГаЬогб, 
Гёіёѵе не бёраззе раз, сотте поіе сіе роіігіпе- 

Іа поіе бе ои іоиі аи ріиз ееііе бе 
сотте )і§пе бе бётагсаііоп епіге Іез 

ІМеіеі 
№сЫ зеііеи ЬаЬеп біе Тбие сіез Раізеіі- 

Кееізіегз АпГапдз еіѵѵаз Бііппез, РагЫозез, Газі 
Кіпбізсііез; шап іаззе зіе бапп аиГ біе Ѵосаіе 
а, и, о, Ьеі Ашѵепбип^ без сІипЫеп К1ап§- 
бергіірз (ІішЬге зошЬге) ап^еЬеп; егзсііеіпеп 
біезеІЬеп баррп ѵегзсЫеіегі, Ъебескі,—зо Іаззе 
таи зіе баррп аиГ еіп оЦ'епез а, Ьеі Атѵепбир 
без Ьеііеп Шап^-бергарз (іішЬге сіаіг) ііЬеп. 

(ВіеЬе йЪег Ігеііез ипб сІгтЫез Кіап^-бе- 
рга^е, ра§. 23). 
НіпзісЫІІсЬ бег Кезрігаііоп, зо гѵігб Гііг біезез 

Ке§ізіег АпГарз еіп §гоззегез Одапіит АіЪет 
ѵегЬгаисЬі, хѵеІсЬев зіеіі аЬег Ьеі шескшііззірг 
Апіеііипё враіег ѵегііегі. 

Топе Де8 КорГ-Ке^І8Іег8. 

Біе Топе безКорГ-Ке§ізІег8, зорпаппіе КорГісіпе 
(ѵоіх, обег іішЬге бе іёіе,—бі іезіа) зіпбГоІрпбе: 

Р 
4=4= и. 8. \ѵ. 

Біе зеііг Іюігеп Топе без КорГ-Керзіегз 
Іаззе шап, — \ѵіе зсЬоп МЬег Ьетегкі, — Ье- 
зопбегз АпГап^з, пиг зсііепег зіпрп, зеІЬзі Ьеі 
Зіішшеп, \ѵо біезеІЬеп ѵоп Ыаіиг ІеісМ егкііп- 
§еп, ипб йЬегзсЬгеііе пиг іп зеііепеп Раііеп 

т- 
баз 

8іеке ШіепЪеізріеІе Жг 8, рад 25. 

■ѴХХ. 

"ѴегЪіпсІипё сіез Ее^ізіегз йег Вгизі- 
Тдпе тіі йет В,е§ізіег (іег Гаізеѣѣ- 

Топе. 

ЗіеЬеп біе ѢгизШпе Тезѣ, зіпб зіе Ып- 
зісЫіісіь (Іег Шапд/агЪе зіекег, зо зсЬгеііе 
шап тиі1іі§ т беп І’еЬип§еп, — біе ѴегЬіп- 
йипд сііезез Ледізіегз тіі бепрепщеп бег 
Раізеіі-Топе ѵеггаіііеіпсі — хѵеіѣег Тогѣ. Мап 
асіііе баЬеі зеЬг багаиГ, базз АпГап^з біе Топе 

^-ЬосЬзіепз :- аіз Вгизіібпе, 

біезе уогіаий^е Бетагкаііопзііпіе гмчзсЬеп беп 
Топеп без Бгизі- ипб Раізеіі- (обег Мебіиш-) 
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ума). Разница въ тембрѣ обоихъ регистровъ 
должна быть столь замѣтна для слуха, что¬ 
бы чувствовался перерывъ между ними, — 
чтобы замѣчалось нѣчто въ родѣ извѣстнаго 
.Іосіеіп швейцарцевъ, тпролг.цевъ и другихъ 
горцевъ, только мягче и безъ гортанныхъ 
звуковъ послѣднихъ. Нелегко передать отчет¬ 
ливо словами процессъ, долженствующій обусло¬ 
вить сліяніе двухъ регистровъ. Ученица прежде 
всего должпа многократно слышать манеру слія¬ 
нія, исполненную преподавателемъ или кѣмъ 
другимъ, чтобы понять, что требуется и какъ 
должно сдѣлать требуемое. Нужно при ни¬ 
жеслѣдующихъ упражненіяхъ наблюдать вни¬ 
мательно. чтобы не былъ оставляемъ грудной 
звукъ раньше, чѣмъ онъ гуже не укрѣпил¬ 
ся гпвердо въ памяти съ фальцетнымъ зву¬ 
комъ (стало быть раньше, чѣмъ зтотъ по¬ 
слѣдній взятъ), съ которымъ ему надо слиться; 
конечно нельзя искать тутъ голосомъ не¬ 
обходимый фальцетпый звукъ; нельзя даже 
оставлять пустое пространство между двумя 
звуками. Ученица должна увѣренно взятъ 
звукъ грудного регистра съ его надлежа¬ 
щимъ тембромъ и затѣмъ сразу-звукъ фа ль¬ 
готнаго регистра съ его тембромъ (столь 
отличающимся отъ тембра труднаго регистра) | 
и тогда уже выдерживать послѣдній не¬ 
измѣнно . 
Когда достигли этого умѣпья, то дѣлаютъ 

подобное упражненіе въ обратномъ порядкѣ, 
переходя отъ звуковъ фальцетнаго реги¬ 
стра къ груднымъ звукамъ. 
Примѣчаніе. Нельзя достаточно рекомен¬ 

довать крайнюю осторожность и умѣренность 
(т. е. ихъ надо пѣть весьма недолго) въ упо¬ 
требленіи этихъ упражненій, не смотря на 
ихъ пользу и необходимость: они слишкомъ 
утомляютъ. Случается даже, что ученица въ 
началѣ этихъ упражненій получаетъ склон¬ 
ность къ кашлю или осиплости, — быстро 
изчезающимъ при небольшомъ отдыхѣ, послѣ 
того какъ горло освѣжилось паир. стака¬ 
номъ воды. 

См. нотные примѣры Л .9, стр. 41. 

Послѣ того, какъ грудныя ноты сформи¬ 
ровались, случается нерѣдко, что низкіе 
фалъцеткые звуки 

■поіез сіе роіігіпе еі ееііез би геедкіге (1е /'аиззеі 
(он Мебішп). Ьа сШГёгепсе зрёсі/ірие еЫге сез беих 
ІішЪгез боіі Иге аибіЫетспі аззех іогіе еі аззех 
бізіінеіе. роит гепбге зспзіЫе пне гиріиге Ьіеп 
ассепіиёс еійге сез сіеих ІітЬгез, а реи ргёз 
сошіпе сіапз 1с «Іобсіп» сіез Зиіззез, 1е сііапі 
без Тігоіісш сі; б’аиігез реиріез топіадагбз, 
шаіз запз 1е ІітЬге дийигаі чиі 1с бізііщще. 
II езі ітроззіЫе б’ехрИсщег раг сіез рагоіез зеи- 
Іетепі 1е ргосёбё аи тоусп бисще! я’ассриіегб Іа 
Ііаізоп без поіез сіе роіігіпе аѵес ееііез (1е 
/ішззеі; Гёісѵе сіеѵга (огсётспі Гепіепбгс раг 
Іа ѵоіх, зоіі сіи ргоГеззеиг тете, зоіі б’аиігез 
регзоішез, еі аззізіег еііе-тёте а сіез ехрёгіепсез 
сіе ссііе шсіиге роиг гёиззіг а 1е ссітршкіге еі 
роиѵоіг Гішііег а зоп Іоиг. Он аррогіега ипс 
Й'гашіе аііспііон а сс чип, сіапз Іез ехегсісез 
зиіѵапіз, Іа поіе сіе роіігіпе не зоіі раз 
аЬапбоппёе аѵапі еще Іа ггоіе сіе /аиззеі диі 
сіогі у Нге Небе не зоіі бёщ заізіе раг Іа 
реп нёс, запз еще Іа поіе сіе Гаиззеі зоіі сісег- 
еііёе соттг оп іаіонпапі, сі запз еще Іа 
тоішігс Іаспис зе Газзс зсиііг епіге. Іез сіеих 
поіез. І/ёІсѵе Ііспсіга еопзсіепсіоизетепі еіт- 
сипе сіез поіез сіе роіігіпе аѵес 1с ІітЬге еріі 
Іпі езі ргсіргс, риіз сііе а Нас] пега еизпііс зиЪі- 
іетепі. аѵес іеші аиіапі сіе зіігсіс, сі таіп- 
Ііспсіга запз тосіііісаііоп Іа поіе сіе /‘аиззеі 
зиіѵапіе, аѵес Іе ІітЬге рагіісиііег а сеіиі-сі 
сіізііисіешсчіі сііфёпчіі сіе Іа поіе сіи ІітЬге (Іе 
роіігіпе. 

Аггіѵё-Іа, оп раззе аѵес ипс сдаіе іёпасііё 
а Гехегсісс іпѵегзе, оп аи гсіоиг сіез поіез сіе, 
/аиззеі аих поіез сіе роіігіпе. 
А оЬзегѵег. Оп по репі, сорешіапі, а.сек 

е^агсі, арреіег аззех Гаііепііоп зиг Іе Гаіі щіе, | 
Чиоісще иіііез еі сциясще ііиІізрепзаЫез еще зоіепі 
сез ехегсісез, Из не (Іоіѵеиі, раг зиііе (Іе Іа 
і'аііре сщ’ііз саизспі, з’ехёсиіег цие Ігёз рги-| 
(Ісшшепі сі зсиісюепі а (Іе соигіз іпіегѵаііез. | 
II аггіѵс теше рагГоіз (Ціе Гёіёѵс сзі ип реи 
бізрозёс а іоиззег аи соттепсстспі сіез ехег¬ 
сісез сп сщезііоп, еі тете, чие за ѵоіх з’епгоие 
Іедегетепі роиг рисісрт Іотрз, бёзащ'ётспіз 

| риі (Іізрагаіззспі Істіеі'оіз аргез ип соигі героѣ, 
: ои (ціапсі Іе дозіег аига ёіё Іттесіё еп Ьиѵапі 
ип реи сГеаи. 

, Ѵоіг Іез ехетріез Л .6, раде. 41. 
Ипе Гоіз Іез поіез сіе роіігіпе оЫспиез, іі 

аггіѵе аззег КёсщсттсЫ, раг гаррогі а Іа ѵі- 
:§исиг, а Іа Гогсе еі а Іа ріёпіішіе (Іи ѵоіите 
, (Іе. Іа ѵоіх, еще Іез поіез сіе /аиззеі Іез ріия 
Ьаззез: 

•——рдс—^^ ЩЕр=^^еЕ$е=Зё= 

Кедізіегз—гпсМѵЬегзсіігШеп гѵегйс. Бег ѵѵе- 
зепІІісІіеШіІегзсІііеб біезег Ьеібеп ІПап^йгЬеп тизз 
ІіогЬаг зо зіагк стсі аиГГаІІеіиІ хи ипіегзсііеібеп зеіп, 
сіаззеіп Ібгтіісііег ВгисК зіеіі гтзсііеп Ьеісіеп Ке- 
ёізіепі ЬетегкЬаг тасііе; еІ\ѵа лѵіе Ьеі бет зо»'с- 
иаітіеп Іобеіп бегЗсЫѵеіхсг, Тігоіег, осіег апбегег 
Бегё'ЬеѵѵоІіпег, пиг теігмеіекег, шні оіте сіез 
СгиШігаІеп сІегзеІЪеп. Бег Ргохезз, лѵеіеііег 
Мег, Ьсі ѴегЪіпбищ; сіег Вгизіібпе тіісіеп Раі- 
зеШбпеп ѵогрЬеп тизз, Ігіззі зіеіі сіигсіс \ѴогІеа11еіи 
пісМ беиШсЬ егкіагеп; біеЗеІшІегіп тизз ез бигеіі- 
аиз сѵіесІегЬоІІ егзі ѵоп бег ІеБгсгіп зеІЬзІ, обегѵоп 
Апбегеп Іібгеп,ипб зоісііси Ехрегітепіеп Ьепѵоіі- 
пеп, ит ез Ье§тсіГеп ипб ппсЬаІшеп хи коппсп. Ез 
ізі гаіі йгоззег АиГтегкзаткеіІ багаиГ хи зеііеп, базз 
Ьеі беи ГоЬщпбеи ЫеЬип^еп бег#г«5^о/шсЫ ѵег- 
Іаззеп ууегбе, Ьеѵогбег тіі йетзеІЪеп гиь ѵег- 
Ыпс/епсіе Таізеіі-Топ ѵогііег, еке ег ёРзип^еи 
дѵігб,г» Ѳесісткеп некой Гезі іпз Аіще деіаззі щог- 
беп,—оіше, сіазз бег Еаізеіі-Тои тіі бег Віітпт 
уіеісіізсып егзі ппзіекег уезисііі гѵегсіе, ішб 
окпе, базз гсѵізсііеи Ьеібсп Тбпеп бог шіпбезіе Іееге. 
Найт зіеіі ЬетегкЬаг тасііе. Біе Всіііііегіп тизз зо 
десіепбег Вгизіібпе тіі бег іііт еі^епіііитіісііеп 
КІаіщГагЬе сопзещнепі аизкаііеп. ипб аіз бани 
дат рІбШіск беи піісіізіеп Раізеіі - Топ 
ЙІеісЫ'аІІз тіі сіег ікпі еіуепіігйтііекеп—ѵоп 
бег без Вгизііопез сіигсігаиз дат ѵегзскіе- 
сіепеп К!апд/агЬе\ еЬеп зо /езі апзеіші 
ипб ппѵегіпніегі аизкаііеп. 

Ізі біез еггеісЫ, зо ізі аізбаші итдекеіігі баз 
ЙоцепІІіеШёе Ехрегітепі еЬепзо Ьеііаітіісіі т 
ііЬеп, — папіііеіі, баз Еигиекцеіісп ѵоп беи 

' Раізеіі-Тбпеп хи беп ВгизШпеп. 
Апгпегкипд. Ез капп ЬіегЬеі .іебосіі пісМ §е- 

пид багаиГ аиГшегкзат §етасМ лѵе-гсіеп, базз,—зо 
пііі/ііісіі ипб иштійап"1іс1і іюііпѵепбіі? біезе ЫсЬип- 
§еп зіпб, зобіігГоп біезеІЬеп,—ба зіе апзігеіщеші 
зіпб,—пиг зеііг ѵогзісШд ипб пиг іп киггеп 
АгѵізсЬепгагтеп ѵог§епоттсп \ѵегбеп,—ѵѵеі- 
е1іе8(1ег8с1ш1егіп8ІсісЬГа11заис1і/)'й*г/гг Аиішизе- 

\ ІІеЪеп еіпгизсІтгГеп ізі. —Ез капп зо^аг гтѵеііеп 
! ѵогкоттеп, базз біе Зсіійіегіп Ьеі біезеп ІІеЬип^еп 
і АпГаіщз еіп лѵепі^ хит Ипзіеп 8епеі§і, ипб зодаг 
і ѵогйЬег§с1іешІ сі\ѵаз Ііеізег \ѵігб,—іѵеіеііез зіеіі 
} ]С(1ос1і іуеѵѵоііпіісіі паек кигхет Аизгиііеп дѵіебег 
ѵегііегі, пасіібет біе КеЫе еІ\ѵа бигсіі еіп гѵеиіу 
ІѴаззегІгіпкеп, ап^еГеисЫсІ іѵогбеп. 

; Віе.Ііе ШіепЫіярісІе. Л 9, рад. 41. 
\ Касіиіет біе Вгизіібпе еггеісЫ ѵѵогбеп, 
! геіЫеззіскпісЫ зеііеп, Ыпзісііііісіі бег КгаГі,— 
|бег 81агке ипб Рйііе без Топ^еііаііез,—базз,— 
! біе йе/егеп Таізеіі-Тбпе 

-г,-.—>-——:а.—Рек.— 

относительно силы (звучности и продолжи-, . ( 1)еаисопр ріия /аіЫез Чпе 
гельности выдерживанія) оказываются слабѣе < сЫ роіігіпе іе8 р/гі8 ёШез: 

Іез поіез: ѵіеі зсІиѵсісТіег аіз біе кбкегеп ВгизШпе 

высокихъ грудныхъ звуковъ 

,-іггс—I хг ^ - і _ _ 

точно также, какъ одипъ и тотъ же звукъ йе тёте аиззі чие Іе тете зогг, — сотте | егзсііеіпеп; еЬепзо \ѵіс егй ипб сІегзеІЪе Топ, 
оказывается гораздо сильнѣе, будучи взятъ і поіе сіе роіігіпе, гёзошіе Ьеаисоир ріиз' аіз Вгизі-Топ оГі ѵіеі зіагкег егкііп^і, аіз 
грудью, чѣмъ фальцетомъ. /оѵі рие сошше поіе де /аиззеі: ■ дегзеІЬе Тогг аіз Т'аізеіі-Топ. 

Грудной. Фплмштныіі. Грудной. Фальд. Грудной. Фальц. Грудной. Фальц. 
Поіе сіе роіігіпе. Поіе (Іе Гаизаеі. роіігіпе. Пиша. роіігіпе. іасшсі. роіігіпе. Гаиявеі. 

ВгипИоп. Раізсіі-Топ. ВгиЫ. Раіаеіі. Вгиаі. Раізеіі. Вгиаі. Раідеіі. 

___^ 6-(5--1^—'А.д-5;-' 



00 

Въ этомъ случаѣ слѣдуетъ такъ вести 
голосъ, чтобы фальцетные тоны постепенно 
пріобрѣли глубину, силу, качество звука 
одинаковое съ грудными тонами. Надо толь¬ 
ко остерегаться ослаблять грудные тоны, 
ради слабыхъ фальцетныхъ: голосъ—если 
только не имѣетъ непріятнаго, пронзитель¬ 
наго, крикливаго характера, никогда нс бы¬ 
ваетъ достаточно силенъ и звученъ. Та¬ 
кимъ образомъ остается вполнѣ задачей 
учителя укрѣпить слабые (фальцетные) 
тоны, но никакъ не ослаблять сильный 
(грудной) регистръ. 

Общее соединеніе трехъ регистровъ даетъ 
слѣдующій синоптическій результатъ. 

II з’а^іі, ей се саз, бе бігідег Іа ѵоіх сіе 
іеііе зогів, цие Іез поіез сіе Гаиззеі аііещпепі 
реи-а-реи Іа тёше ріепіішіе, Іа тёше Гогсе 
еі Іа тете Ьеаиіё (1с зон цие Іез поіез сіе 
роііггпе. Он зе §агбега і'огі, еп гсѵапсііе, 
сѴафаіЫіг Іез поіез де роііггпе, роиг Іез 
гарргосЬег раг Іа сіаѵапіа.цчі без поіез ріиз 
[аіЫез ди /'аиззеі: ипс ѵоіх, — зі еііе п’а 
раз ргёсівёшепі ип сагасіеге сгіагсі еі рсгдапі 
бёка§гёаЫе, п'езі уатагз ігор /огіе пі ігор 
ріеіж. С’езі 1е сіеѵоіг би ргоіёззеиг бе іга- 
ѵаіііег агбеттепі. шаіз аѵес Іа ргибепсе еі Іа 
ргёсанііоп пёееззаігез, а се цис Іез поіез Іез 
ріиз і'аіЫез (сеііез бе Гаиззеі) деѵіеппепі 
ріиз /огіез, ріиз зопогез. таіз ітііетепі, а се 
ци’аи соиігаіго, Іез поіез Іез ріиз зопогез (сеііез 
би іітЬге бе роіігіпе) деѵіеппепі ріиз /иіЫез. 

I, еіепбио 8'ёиёгаіе без 3 ІітЬгез без ге^ізігез бе 
Іа ѵоіх Іетіпіие боппе Іегёзиііаі зушіріиіиезиіѵапі: 

Іп біезет Раііе §і1і ез, біе 8іітте зо ги 
Іеііеп, базз біе ТаІзеіі-'Тбпе аІІтаЫщ біезеІЬе 
Раііе ипб К га 11, бспзеІЬеп ѵоИІопепбсп ІѴоІб- 
Іаиі егіаи^еи юге сіге Вгиззібпе; ба&е^еп 
Іііііе таи зісіі зеііг, біе Вгизіібпе аЬги- 
зсіпѵаскеп, ит зіе аиі біезе ІѴеізе бабигсЬ 
беп зсІпѵасЬегеп Ваізеіі-Тбпеп теііг епі- 
§ейвп хи Ьгіи^еи; еіие 81ітте,—сѵепп зіе іііеЫ 
еііѵа еіпеи шіаіщепеііт зеіігеіепбеп, кгеізсііепбеп 
СЬагакІсг Іті, — ізі піетаіз ги зіагіс ипд 
ѵоШбпепд. ВезЬаІЬ ізі ез АиІрЬе без Ьеіі- 
гегз, іп итзісМіцег ѵогзісЫі^ег ІѴеізе баіііп ги 
іѵігкеп, базз біе зскгѵсіскегеп Топе (без 
РаІзеКз) зШгЬег гсегдеп, аЪег -—• кеіпезѵѵе§з, 
базз іт Оей'спіііеіі, біе зііігісегеп Топе (без 
Вгизігейізіег) зскгѵаскег гсегдеп. 

Біе Яизаттепзіеіішщ бег 3 Еецізіег ег§ісМ 
бешітсіі М^епбез і'іЬегзісІіИісЬез Иезиііаі: 

! Фальцетние. —Хоіез ііе і'аиззеі. —Б’аізеіі-Топе. 

-і 5ііт ^ 
Грудные звуки.—Коіез (1е роіігіпе.—Вшзііопс. 
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Головные. — Хоісз «Іо іеіе. — КорПііпе. 

і 
О голосѣ вообще. | 

По объему женскіе голоса раздѣляются на: 
4 вида, характерно отличающіеся одинъ отъ 
другого: 

І)е Іа ѵоіх сііапіаиіе еп ^еиёгаі. 

Оп заіі цие Ѵеіепдие бе Іа ѵоіх Іёшіпіпе 
зе біѵізс си 4 саіёіщгіез, бои! Іез ІітЬгез зе 
бІ8Ііп§испІ, сагасіётізіісіиетепі Іез низ без аиігез: 

ВеасІіпП'спІіеіі Пег ЧіііщЛітте. 

Бег Лифту бег ѵѵеіЫіеЬеп 8іітте ізі 
ЬекаітИісІі іп 4 ѵоп еішшбег еінігакісгізіізсіі 
ѵегзсіііебспе 4 Агіеи еіпхиіііеііеи: 

1) Контра (низкій) альтъ, контральто. 

2) Меццо-сонрано. 

8) Сопрано (дискантъ). 

4) Высокое сопрано. 

Границъ объема каждаго рода голоса нель¬ 
зя опредѣлить съ полною точностью: можно 
поставить только общія правила. Все зависитъ 
отъ тембра и отъ большей или меньшей 
иителзивности тона. Нерѣдко встрѣчается 
контральто, обладающее нѣсколькими тонами 
сопрано, точно также и наоборотъ попада¬ 
ются сопрано съ нѣсколькими альтовыми но¬ 
тами (внизу), при чемъ ни тотъ, ни другой 
не теряютъ своихъ характеристическихъ 
свойствъ. Только очень опытное ухо можетъ 
различить родъ голоса. Попадаются нерѣдко 
голоса вначалѣ незначительнаго объема, ко¬ 
торые при занятіяхъ расширяются, обога¬ 
щаются нѣсколькими тонами въ глубину или 
вышину, вообще усиливаются. Но надо со¬ 
блюдать большую осторожность и расширять 
голосъ постепенно, потому что видимое обо¬ 
гащеніе нерѣдко происходитъ на счетъ 
природныхъ тоновъ или свойственнаго имъ 
тембра. 

1) 1е Сонігаііо (цгаѵе); 

2) 1е Мто корпию; 

3) 1е Корпию; 

4) 1е 8оргапо аір. 

Іа Іітііе де Геіепдие бо сііасіте бе ссз 
бііТёгепіев езрёсез бе ѵоіх, не реиі раз біге 

! гщоигеизетепі іпбіциёе, еі іі п’езі роззіЫе бе 
■ боппег а ееі ё§агб цис без гфбез арргохіта- 
Іііѵез. Тоиі бёрепб би іітЬге ргорге еі бе 
Гіпіепзііё ріиз ои тоіпз §гапбе би зоп; аіпзі, 

і раг ехетріе, ипс ѵоіх бе сопігаііо рені роз- 
' зёбег шіе ои ріизіеигз без поіез би зоргапо, бе 
: тёте цис, ѵісе-ѵегза, 1с корпию реиі роззё- 
бег банк Іез поіез Ьаззез, шіе ои ріизіеигз (іез 
поіез (Іи сопігаііо, заве тобіііег раг ссіа зоп 

. сагасіёгс іпбіѵібиеі: еп сесі, іі и’у а ціГипе 
' огеіііе -ігёз ехегсёе циі зоіі а тете бе сіаззег 
і аѵес сегііішіе Іез ѵоіх іІіІ'ГёгепІез. Оп гепсопіге 
аиззі аззег й’ёциештеп! без ѵоіх бопі Гёіеікіие, 
циоіцие реи гезігеіпіе (Іапз 1е соттепсетепі, 
з’езі бёѵеіоррёе ріиз Іагб, 8'пІсе а Гёіибе, аи 
роіпі бе й<Щпег ипс ои тете ріизіеигз поіез 
еп Ьаз ои еп Ііаиі, еі б’оЫепіг бе Іа зогіе ипе 

| ехіепзіоп циі п’аѵаіі раз ёіё ѵізёе без ГаЬопІ. 
Тоиіеіоіз, се п’езі ё^аіешепі ци’еп изапі бе Іа 
ріиз угапде ртдепсе іта»іпаЫе ци’И Іаиі 
а§іг, еі, бапз іоиз іез саз, ееіа не реиі пі не 
боіі зе Гаіге ци’аѵес Іа сігсопзресііоп Іа ріиз 
аЬзоІие, еі зиссеззіѵетепі, ѵи цис сеі епгісІііз- 
зетепі аррагепі бе Гёіепбие бе Іа ѵоіх зе 
іаіі ігёз зоиѵепі аих бёрепзез бе зез поіез паіи- 
геііез, сотте аиззі бе зоп іітЬге рагііоиііег. 

1) Сопіга- (ііеіег) А1і\ 

2) Мезго-Зоргап (Мегго-Візсапі); 

3) 8орган (Візсаііі); 

4) Ііоііег Воргап (ІІоІіег Бізсапі). 

Біе Ведгетипу дез Лпфапуез ,]сбег сіи 
геіпеп біезег баИші^еп ізі кеіпезтѵеез фіпг ^сшт 
апгиё'еЬеп; ез Іаззеп зісіі Іііег пиг й'апг а11і>е- 
теіпе Ке§с1п аиізіеііеп. АИез Ііап^і ѵоп бет 
іітЬге (бег КІапу/агЬе) ипб бег теііг обег 
іпіпбег атоззеп Іпіепзііаі без Топез аЬ; зо 
каіт 2. В. ніеііі зеііеп еіие АІІзІішше, іп бег 
Нбііе іт Везііае еіпез обег теіігегег Топе (Іез 
8оргаіі-ІТпііищ,е8, — зшѵіе аисіі ит^екекг!, — 
бег 8орпт, іи бег Тіеіс, іт Везііге еіпез обег 
теіігегег Топе (Іез АИ-БгаГаи^ез зеіп, оіте 
.ІебосЬ безІіаІЬ зеіиеи (іі«еіі11іс.1іеіі (’ііагакіег хи 
ѵепіпбегп; Іііег кшш ішг аіісіп еіп зеііг ё'еііЫез 
Окг епізсііеібеп. Ез котшеп аисіі піеііі зеііеп 
8ііттеп ѵог, бегеи еі\ѵаз Ьезсіігапкіег Бшіапё', 
ѵѵаіігепб (Іез Зітііишк, иаеЬ бег Ноііе обег бег 
Тіеіс Ши, хѵеііег аизаебебші, ѵегдгііззегі, ит 
еіпеи обег теЬгеге Тёпе Ьегеісііегі ѵѵегбеп коп¬ 
нен; боек ізі ЫегЬеі (Ііе угоззіпіоуііедізіе Ѵог- 
зісііі 2ц ЬеоЬаеЫеп, ипб багГ сіісз .(ебепіаііз 
пиг паск ипд паск, дат аіітсікііу (сс- 
зсІіеЬеп, іпбет біезе апзсііеіпепбе Вегеіеііегипй 
без БтГапёез зопзі цаг ги ІеісЫ аиі Козіеп бег, 
бег Зіітте ѵоп бег Каіиг ѵегііеііепеп Топе, 
ипб бег еій'еп ііі и іп 1 іек е п КІап^ІагЬе бегзеІЬеп, 
ЙсзсЫеЫ. 
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Соотвѣтствующій объемъ четырехъ категорій женскихъ голосовъ. 
Еіѳшіие гезрееііѵе Нем днаіге сШГёгепѣез саІё§огіез сіез ѵоіх Тётішпез. 

Объемъ контральто. 

ОопІгаНо. 
СоіНга* (Ьіеіег) А11- 

!■ т Г а іі о-. 

Меццо-оон рано. 

Мегго-8орі*ипо. 
М « / ъ о - 8 о р г а п 

(Меххо-І)І8<:ап1). 

Сопрано. 
8 орган о. 

8 о р г а и. 

Высокое сопрано. 

Зоргат) аі«?и. 

Н о И е г 8 о р г а п. 
(Ноіюг ГМасаиЬ . 

Здѣсь данъ только общепринятый объемъ 
различныхъ видовъ женскихъ голосовъ; но 
для этихъ границъ бываетъ множество исклю¬ 
ченій и вверхъ и внизъ: какъ уже замѣчено, 
классификація главнымъ образомъ основы¬ 
вается на спеціальномъ тембрѣ голоса. 
Поэтому непонятно, почему часто сами уче- 
теля затрудняются относительно категоріи, въ 
которую слѣдуетъ отнести голосъ ученицы: 
опытный слухъ знатока не останется долго 
въ сомнѣніи. : 

•\^ХХІ_ 

,Іе п’аі боішё іопісГоіз ісі <ріе Гёіепбис аррго- 
хішаііѵе без біѵегзез саіё^огіез сіе Іа ѵоіх 16- 
тіпіпе; ог, іі ехізіе без ехсеріішіз іішотЬгаЫез 
ой Іез Іітііез іпбщиёез ісі зові бёраззёез іапі | 
еп Ішиі сщ’еи Ьаз; таіз, сотте Гаі с!ё]а | 
і'аіі оЬзегѵег, оп а ргіпсіраіетепі ё§агб, бавз | 
Іа сіаззііісаііоп без біѵегзез сзресез бе ѵоіх, аи! 
НтЪге сагасіёгізіідиергорге а скидке ѵоіх, \ 
се щіі реиі ёіге ехсіизіѵетепі бёіегтіпапі бапз | 
сез саз. Он а, без Іогз, бе Іа реіпе а сою-, 
ргсвбгс цис тёте без ргоТеззеигз сіе геиот 
ііекііспй зоиѵепі зиг Іа ббіегтіпаііоп бе Іа са- 
іё^огіе а ІасщеИе аррагйепі Іа ѵоіх бе Гёіёѵе, 
риізщіе ГогеШе би сопнаіззеиг не реиі тб- 
Іетепі гезісгіоіщіетрз бапз 1е боиіе а сеі ё§агб. 

•ѴІХІ. 

ІІіег ізі зебосіі виг бег аіідетеіп ати- 
пеЬтепйе Лт/аггд бег ѵегзсіііебепеп баМип- 
&еп бег лѵеіЫісЬеп Зііююе ап^едоЪеп; ез ёіеЫ 
аЪег ипгаЫще Аизпаіітеп, ѵо біе Ыег ащ>е- 
поютепеп вгепгеп паск бег Нбііе ипб Тіеі'е 
Ійп иЬегзсѣгіііеп ѵѵегбеп; лѵіе зсііоп оЬеп Ье- 
тегкі, копти ез аЬег Ьеі бег Еіпіііеііипё, бег 
Кіаззііісаііоп бег ѵегзсіііебепеп Зііштеп, Ьаирі- 
засІбісЬ аиі беп еідепіЫтІісІіт сЪагаЫе- 
гівНзекеп Кіапд (біе Шапд/агЪё) бег 
Зіітте ап. Ез ізі безкаІЪ • ипЪеёіеШіск, базз 
зеІЬзі ЬеЬгег ой іт УіѵеіГеІ зіпб, ги лѵеіскег 
Каіецогіе біе Зіітте еіпег Зеіпііегіп йеЫігі, 
ба баз §ейМе Окг без Засіікеппсгз Ыег пісій 
1ап§е ію Уѵѵеійі ЫеіЪеп капп. 

Л7"ХГХ. 

Тембръ. 

Въ пѣніи различаютъ два тембра: 1) свѣт-; 
лый и 2) мрачный. Какъ и относительно) 
многихъ вещей, принадлежащихъ къ области | 
искусства, невозможно описать разницу тем- і 
броі’.ъ для непосвященныхъ или неопытныхъ) 
людей, хотя бы при этомъ исчерпать вполнѣ 
остроумнѣйшія опредѣленія. И въ этомъ во- і 
просѣ только опытъ и хорошо развитый му¬ 
зыкальный слухъ въ состояніи признать истин¬ 
ный цвѣтъ—голоса, все равно капъ разницу 
дѣйствія свѣта и тѣни въ живописи мо¬ 
жетъ знать только опытный глазъ. Подобно 
тому, какъ слѣпой или страдающій дальто-і 
низиомъ. не въ состояніи разобрать разницы 
между голубымъ, зеленымъ и другими цвѣ¬ 
тами, такъ и въ музыкѣ вообще, а въ пѣ¬ 
ніи въ особенности, только хорошій (музы¬ 
кальный) слухъ схватываютъ разницу тем¬ 
бровъ. 

Всѣ тоны голосоваго діапазона могутъ быть 
спѣты свѣтлымъ тембромъ, благодаря которому 
они кажутся свѣтлыми, звучными, какъ бы 
стальными. Мрачный тембръ (сомбрированіе) 
доставляетъ груднымъ нотамъ круглоту и 
пріятность, а вмѣстѣ съ тѣмъ заставляетъ 
ихъ казаться болѣе полными\ вообще даетъ 

ТішЬге. 

Одапі аи соіогіз сіи зон, оп бізіііщис бапз 
1е сііапі беих езрёеез бе іітЬгез: 

1) 1е ііюіяе сіагг, 
2) 1е іішЬге зотЬге. 
А Гіпзіаг б’иве Гоніо бе сііозез би бошаіпе 

бе Гагі, Іа бііТёгепсе без ііюЬгез езі іюроззіЫе 
а йёсгіге еіаігетепі аих поп-іпіііёз ои аих 
регзотіез іпехрёгітепіёез, 1е йі-оп тётещзци’а 
сотріеі бриізешепі бе Іа таііёге еі а Гаібе бе 
бёііпіііопз Іез ріиз ііщёпіеизез; ісі. бе тёте, 
с’езі Гехрёгіепре, аиззі Ьіеп цие ГогеШе ти- 
зісаіе ехегсёе, (щі зе ігоиѵе зеиіе а тёше 
бе гесоппайге 1е ѵгаі ІітЬге, аіпзі цие зоп 
еіТеі, сотте, раг ехешріе, ші оеіі ехрёгітепіё 
реиі зеиі гесоппайге еі бізіііщііег еп реіпіиге Іа 
бііТёгепсе б’еІТеі чіе Іа Іитіёге еі бе ГотЬге, 
б’ип іаЫеап. И езі іоиі аиззі іюроззіЫе бе ) 
бёсгіге а ип аѵеи«1е, ои а шіе регзоппе іпса- 
раЫе бе бізііпрег епіге Іез бііГёгепіез соиіеигз, 
Гібёе ои Іа бііТёгепсе би Ыеи, би ѵегі, би 
Іаипе, еіс. Ве тёте (цГісі, Іа бііТёгепсе без 
соиіеигз не реиі ёіге заізіе с]ие раг ип оеіі 
Іизіе, Ьіеп ехегсё, бе тёте бапз Іа тизщие, 
еп еёпёгаі, еі зигіоиі бапз 1е сііапі, Іа бііТё¬ 
гепсе епіге Іез ІітЬгез ве реиі ёіге арргёсіёе 
еі заізіе ^ие раг ГогеШе тизісаіе (Гоиіе) раг- 
Таііетепі ехрёгітепіёе. 
Тот Іез зот бе Гёіепбие бе Іа ѵоіх бапз 

за іоіаіііё, реиѵепі ёіге сііапіёз раг 1е йтЬге 

’ Кіапё-аерга^е- ЫтЪге. 

Мап шПегзсІіеібеііт безаіще гіѵеіегіеі Кіапд- 
Ѳергіідв (іітЬгез): 

1) ЬеІІез К1аіщ-вергіі§е (іітЬге сіаіг) ипб 
2) сітікіез Юапд-бергазе (іітЬге зотЬге). 
Вег І'-підасЫеб без Итщ-Серга^ез ёеіібгі,— 

\ѵіе зо іттсЬез Апбеге іп бег Кипзі, іп беи 
ВегеісЬ беззеп, лѵеіскеа зісіі бет 11пкітбі§еп, 
IIпеіп§слѵеіііІеп, ЕпегТаЫепеп, иішіодіісіі,— ипб 
зеі ез бигсіі біе різігеісЬзіеп Веііпйіопеп, -- 
ЬеегеШісЬ, і'аззіісіі егзсІіорГеші ЪезскгеіЬеп 
Іаззі; аисіі Ыег ізі ЕгТаЬгшщ, зоѵѵіе баз §ейЬіе 
тизікаІізсЬе Ѳеіібг, аііеіп іт Зіапбе біе 
гіскііде РагЪе зо лѵіе біе ІѴігкшщ бегзеІЬеп 
ги сгкеппеп,— еі\ѵа лѵіе ІлеМ ипб ЗсЬайеп іи 
бег Маіегеі, — апзсііаиііеіі ги тасііеи, ѵѵеІсЬез 
бет ЬіегШг етріаіщбісііеп Аиде аііеіп тб§1іс1і 
ізі. ЕЬеп зо Аѵепщ, лѵіе тип еіпет ВІіпбеп, 
обег бет,іепі§еи, бег біе ѵегзсіпебепеи РагЬеп 
іпсій ги ипіегзсііеібеп ѵегтащ беп Ве§гііТ обег 
беп Ііпіегзсіііеб ѵоп Ыаи, §гйп, §с1Ь, и. з. \ѵ., 
ЪезскгеіЪеп кбипіе. ІѴіе Ыег біе РагЬеп бигсіі 
еіп гісіііщ ёеііЬіез Лиде, зо тизз іп бег Мизік 
іт АІІёстеіпеп, ипб зресіеі Ьеіт Оезшще, біе 
ѴегзсЬіебепІіеіі бег Ш\щ-РагЪе, бигсЬ еіп 
шизікаіізек йиІ§еііЫез Окг (беЬог) аиТееГаззі 
ипб ипіегзсЬіебеп лѵегПбп. 
АПв Топе без рпгеп Зіітш-ІІтТапёезІаззеп 

зісЬ тіі бет кеііеп К1апе-6ерга§е зіпееп, 
іѵеісііез біезеІЬеп Ыаг, іѵеіікіпіопепсі ипб 
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голосу во всемъ его объемѣ несравненно бо¬ 
лѣе силы. Надлежащее употребленіе этихъ 
существенно отличающихся одинъ отъ дру¬ 
гаго оттѣнковъ тембра имѣетъ огромнѣйшее 
значеніе для выраженія, для передачи раз¬ 
нообразныхъ душевныхъ аффектовъ, для изо¬ 
браженія горя, радости, ненависти, любви, 
ласки, хитрости и т. д. *). 

еі репеігапів. Іе іітЬге ттЪге сопите ргіп- 
сіраістепі аих поіев сіс роіігіпс ріик бе гопйеиг! 
еі Л'идгётепі, е-1 Іез і'аіі рагаНго ев тёте кчпрхі 
ріиз^/тсв; еп оиіге, іі реппеі бе ііоппег рішг 
бе іогсе а Іа ѵоіх банз Іаіоіаіііё бсзопеіешіие. і 
Ь’сшріоі .іизіе бе сев бепх іітЬгев «і еввсіШсІІе-1 
тепі сіііітчіік, ехегсе Іа ріик ётавбе інііиепсе, 

'виг Гехргшіо-н, виг Іа гергобисіііш беваШес-і 
: Ііоик Іек ріив біѵегвев бе Гаше, виг Гехргеввіоп 
: бе Іа боніеиг, бе Іа щіе, бе Іа Ііаіпе. (Іе Іа 
| соіёге, бе Гаіпоиг, бе Гекрііщіегіе сіе. *). 

I сіаіг, ^^1І Іев ГаіЬ рагаііге сіаігз, геіепііввапів 

IX. 

Общія замѣчанія относительно вѣр. 
ности интонаціи, дыханія и про¬ 

изношенія словъ. 

Три момента являются особенно трудными 
при занятіяхъ пѣніемъ даже и для счастливо 
одаренныхъ отъ природы организацій, кото¬ 
рымъ эти моменты, разумѣется, достаются 
легче: вѣрная интонація, свободное управ 
лете дыханьемъ го правильное произно¬ 
шеніе текста. Всѣ они трактуются почти 

Въ своемъ извѣстномъ «Рісііптіаіге (Іе ши- 
зіцие» Ж. Ж. Руссо даетъ слѣдующее чудесное опре¬ 
дѣленіе музыкальнаго выраженія: 

«Выраженіе есть качество, черезъ которое му¬ 
зыкантъ передаетъ съ энергіей всѣ нужныя для 
него идеи и чувства. Пѣвецъ, видящій въ евоеіі 
партіи только однѣ* поты, не гп. состояніи схватить 
выраоюспія композитора, ни придать выраженіе сво¬ 
ему пѣнію, если онъ нс хорошо уяснилъ с соѣ 
смыслъ музыкальной фразы. Нужно понимать самому, 
чтобы заставить понимать другихъ. Не достаточно 
имѣть тонкое чувство: надо чувствовать и силу 
языка, которымъ выражаешься. Начните стало быть 
съ уясненія себѣ характера того, что вамъ надо пѣть, 
разберите отношеніе музыки къ слонамъ, различіе 
музыкальныхъ Фразъ, музыкальное выраженіе, кото¬ 
рое музыка можетъ дать исполнителю, энергію, при¬ 
данную композиторомъ тексту, и ту, что въ свою 
очередь вы можете придать композитору. Тогда пу¬ 
стите въ ходъ ваши органы съ жаромъ, внушеннымъ 
вамъ этими соображеніями; сдѣлайте все, что сдѣ¬ 
лали бы, если бы вы были сразу поэтомъ, компози¬ 
торомъ, актеромъ и пѣвцомъ: у васъ будетъ тогда 
необходимое, отыскиваемое вами выраженіе. Этимъ 
путемъ совершенно естественно вы придадите де¬ 
ликатность и красоту музыкѣ, въ сущности только 
изящной и милой, пикантность и огонь —музыкѣ 
оживленной и веселой, плачь и стонъ—музыкѣ нѣж¬ 
ной и патетической, все волненіе человѣка сильно 
взволнованнаго, находящагося подъ сильнымъ впе¬ 
чатлѣніемъ. Бездѣ, гдѣ тѣсно снижутъ музыкальное 
выраженіе съ выраженіемъ текста, гдѣ тактъ слы¬ 
шится ясно, гдѣ онъ руководитъ музыкой, гдѣ акком¬ 
панементъ и голосъ такъ сливаются въ своемъ дѣй¬ 
ствіи, что является какъ бы только одна мелодія, 
когда обманутый слушатель приписываетъ голосу 
пассажи, которыми оркестръ украшаетъ мелодіи 
пѣвца, наконецъ вездѣ, гдѣ со вкусомъ употреблен¬ 
ныя украшенія свидѣтельствуютъ объ умѣньи арти¬ 
ста, не затемняя и не искажая пѣнія,—тамъ ьездѣ 
выраоюепге будетъ нѣжно, пріятно и сильно, слухъ 
очарованъ, сердце взволновано, Физическое и нрав¬ 
ственное ощущеніе заразъ будутъ способствовать 
удовольствію слушателей; при такомъ согласіи между 
словомъ и музыкой, общее' будетъ казаться однимъ 
восхитительнымъ языкомъ, умѣющимъ все сказать 
и всегда нравящимся. 

«Пѣвецъ, понимающій и чувствующій, передающій 
какъ слѣдуетъ свои Фразы и ихъ выраженіе,—ода¬ 
ренъ вкусомъ; тотъ же, кто только видитъ и пере¬ 
даетъ ноты, лады, тактъ, интервалы,1 не доискиваясь 
смысла Фразъ, можетъ пѣть увѣренно и безошибоч¬ 
но, и все таки останется только горлодеромъ, не 
больше. 

IX. 

ОЬзегѵаІіопз §ёпега1ез зиг Іа іизіеззэ ! 
<1е Гіпѣопнііоп, Іе Ігаііетепі йе Іа 
гёзрігайоп е% Іа ргопопеіаѣіоп Лез і 

рагоіез. ' 

Тгоік роіпік ргішйраих геіккчіі Гёішіе (Іи 
сііапі Ігох біі'іісііе, тёте баня 1см с ах об. 
арриуёя а іш Ітиі, бе^гё раг іГкічігеихех біари- 
зіііош паіигеііез, іія хопі ріик Гасііек іі аПеііібго. 
Сев роіиіх ргіпсіраих «опі: Іа ртіевне сіе Ѵіп- 
Іопаііоп, Іа НЬге сИгесйоп бе Іа геярігаііоп 
еі Іа ргопопсШіоп соггесіс Лея рагоіев, 
капскек бе Іа шеіісе (щі, ргевсцис рагіоиі, хе; 

*) І)япв зоп сёІёЬге «ІЛсііоипаіте сіс тизіеріе», 
№ап Іацисз Ііотяеаи бошіе Гехееііепіе безегірііоп 1 
зпіѵапіе сіе Гёхргеззіоп шизісаіе: 

ехргеззіоп еяі пне дчіаіііё раг іацисііе Іе ти- 
зіеіеп зеиі ѵіѵетепі еі геші аѵес ёиегціо іоиіез Іез 
ібёез ’л 1 боіі гетіге еі іо из іея зспіітепів ^іь’іI 
боіі схргішег. 

«Ье еііапіеиг, ^т пе ѵоіі г]пе сіез по Іез ііапз за 
рагііс, п’езі роіпѣ еп ёіаі сіе яаіяіг Гсхргеззіон би 
сотрозііеиг, пі (Геи бошіег пне & се ди’іі сіишіе, 
з’іі іГеп а Ьіеп заізі Іе зепз. II Гаиі епіеініго се цц’оп 
Иі рпиг Іе іаіге епіепбге аих аиігев, еі, іі не яиГііі 
раз б’ёіге яепзіЫе еп ^ёпёгаі, ві Гоп не Гезі еп раг- 
Іісиііега Гёпег^іе (Іе іа Іап^ие дп’оп рагіе. Ооттеп- 
сех-бопе раг Ьіеп соппаііге Іе сагасіоге сЗи сііапі Сфііе 
ѵойз аѵех а гетіге, зоп гаррогі аи ьопз без рагоіез, 
Іа бізііпсЬіоп бе зез рЬгавса, Гассепі а раг Іиі- 
тёте, ееіаі ци’П зиррозе бамз Іа ѵоіх бе Гёхесиіапі, 
Гёпег^іе ^ие іе сотрозііеиг а ботіёе аи роёіе, еі 
ееііе цие ѵоиз роиѵех боппег а ѵоіге іоиг аи сот¬ 
розііеиг; аіогз Ііѵгех ѵоз ог^аиез а іоиіе іасіиііеиг 
дие сез сопзібёгаііопз ѵоиз апгопі ілврігеез; іаііез 
се цие ѵоиз і’егіег, зі ѵоиз ёііеа а Іа іоіз іе роеіе, 
Іе сотрозііеиг, Гасіеиг еі іе сіитіеиг, еі ѵоиз аагеа 
іоиіе Vехргеззіоп ди’іі ѵоиз езі роззіЫе бе боітег 
а 1'оиѵга^е цие ѵоиз аѵег а гепбге. Пе ееііе ша- 
піёге іі аггіѵега паіигеііететіі, цие ѵоиз теіігех 
бе Іа беіісаіеззе еі без огпеіпепіз баня іез сікшіз 
^иі пе зопі ци’ёіёдапіз еі дгасіепх, би рі<]папі еі 
би Геи бапз сеих Сфііі зопі апітёз еі &аіз, без дё- 
тіззетепіз еі без ріаіпіез бапз сеих ^1П зопі іепбгез 
еі раіЬёіісфиез, еі іоиіе Га^ііаііоп би і'огіеріипо 
бапз Гетрогіетепі без раззіопз ѵіоіепіез. Рагіоиі 
ой Гои гёипіга іогіетепі Гассепі тизісаі а Гассепі 
огаіоіге, рагіоиі ой Іа тезиге ье іега ѵіѵётепі 
зепііг еі зегѵіга бе #иібе аих ассепіз би сііапі, 
рагіоиі ой Гаесотрп^петепі еі іа ѵоіх заигопі іеі- 
іетепі ассогбег еі ипіг іеигз еіГеія, (}и’іі іГеп гёвиііе 
фГипе тёіобіе, еі дне Гаибііеиг іготрё аіігіЬпе а 
іа ѵоіх іез разза^ез бопі ГогсЬезіге ГстЬеіІЦ, епііп 
рагіоиі ой Іез огпетепіз ѳоЬгетепі тёпа^ёз рогіе- 
гопі іёгаоідпа^е бе іа Гасиііё бн сітпіеиг яапз соиѵгіг 
еі бёіі^игег іе сііапі,—Ѵехргеззіо?і вега боис.е, ацгё- 
аЫе еі іогіе, Гогеіііе зега сііагтёе еі 1к соеиг ёпш, 
іе рііузісфие еі Іе тогаі сопсоиггопі а іа Мя аи 
ріаізіг без ёсоиіатз; еі іі гё"пега пи іеі ассогб 
епіге Іа рагоіе еі Іе сііапі, ^це іе іоиі кетЫега 
п’ёіге ди’ипе Іапдие бёіісіеизе Сфііі ваіі іоиі біге еі 
ріаіі іоиіоигз. 

«ІІп сііапіеиг диі зепі, таг^ис Ьіеп зез рЬгазез 
еі Іеиг ассепі, з’езі ип Ьотте бе ^ойі: таіз ееіиі 
циі пе заіі ѵоіг еі гепбге цие Іез поіез, іез іопз, 
Іез іетрз, Іез іпіегѵаііев, запз епігег бапз іе зепѳ 
без ріігазез, ^ие1^пе вйг, циеідие ехаеі б’аШеигз 
ци’іі риіззе ёіге, п’еві ^и’ип сгодие-зоі». 

(Іш сЬіЫпуепй СГ8СІ1РІИР11 1;і88(. Пае Липкіе 
Кіаіщ-Оергііщ'. ѵсгІеіЫ, Ьсвотіегя (Ьчі Вгпзі- 
ібпеп тсііг ІіюпЛипу иші ЫеЫісІікей, ипіі 
Іаэкі сІіеэі'ІЬеіі гіщКмсЬ ѵоііег шеікпшчі: аисЬ капп 
таи ѵегткіеіхі іІекэі'ІЫчі (Іег Зіітпн* іи ііігет 
цаихеп СтГапісс иіщіеісіі тсііг К га 14 ѵегіеіііеп. 

І)ів гіеіііщо Атл-стіипі; (Іісвсг Ьсісісіі. л'оп еіп- 
апскг ко лѵсвсііШсІі ѵегксіііоікчкчі Кіап^-Ічігііеп, 
Ііаі ііеп цпікккчі КіиІІикк аиі'іііе ЛияЛгис.ктеіве. 
аиІМіо \Ѵіе(Іегкрі(‘дс1шщг (Іег ѵіч'ксіпоііічіккп 8ее- 
Іви-АІѴгкіо. аиНкчі Лимігчск ѵші йсІшит/.КгешІе, 
ІІакк, Хот, кіеЬе, Всіісітітсі и. к. \ѵ. 

IX. 

АП^етеіпе АпсІеиНт^ея йЪег геіпе 
Іпіопаііоп, ВеЪ.апсЦип§ Лез АНіетз, 

иші ТехіаизвргасЬ.е. 

І)пч Паирішопнчік таскеп (Іак йііиііит (Іок 
(іокаіщг.к Ік‘КОіик‘ГХ кгіпѵііч'іч. кг1Ьк( (Іогі. лѵо 
(Цскі'Пмчі, шікч-к(;Ш/( (Іпгсіі ѵнпѵісщчиі діискіісік* 
Маічпшіащчі, Ісісккч- /и сгпчсіичі кіікі; нат- 
Іісіі: геіпе Іпіопаііон, /геіе Лсітнска/І 
ііЬег (Іеп АІІіеіп, иші соггскіс Техіанв- 
яргаскс, лѵі‘1с1ю /щі'іщ' іііч' ^ѴіккічікскаП іакі 
ііЬегаІІ /.и кекг даіеіігі,—(Іаііигсіі, оітчи ^гок- 

іи зсітмп Ьекашііеи <« 1)іс,Ііоіишіп> (Іе ти- 
зіцие» діеЬі Леан Лас([ись К.опзхчт іоіцімібе ігеіѴешІс 

■ Пеі'шіілоп без шизікаіізсімчі Аизбгискь: 
| «Пег Аизгігиск ізі еіш* КіцепзсІінГі, п-еіібю «Іеп 
Мивікег ЬеГаІіі^і ІеІбіаГі етріішіеп иші біе Еиі]іГт- 
(іипцеп епегціьсЬ \ѵіебегхиоі*Ьеп, біе Ышмі иші Ое- 
ГйЫе аияхибгие.кеп. 

«Запцег, \ѵек’Ье пиг Киіси яЬьіпцеп. зіпб пісЬі 
іаЬіц бел Аизбгис.к 6(*р СотрипІзіеіі гп егімьзеп обег 
ііігет еі^еііги Оеьапце АнзбпИ'.к г\\ ѵегіеіііеп, \ѵеі1 
бег 8іші безьібЬеп ѵоп іішеп пі«*Ьі апГ^еіазьі ізі. Млп 
тивз Ьогеп \ѵаз таи ііеві иш ев АшЬ*п* Ьбгеи Іаз- 
н«.‘И гп копнен; ез іві баЬеі, піеііі ц«*!ііі(ці*иб епі- 
рГатщІісІі хи зеіп іш АІІцешеіпеи, зошіегп шап гппвв 
ез аизбгйскіісіі зеіп іи бегЗргасііе (Ііе шап ьргігііі. 
ІИ а и огГаззе гипасЬні беп Сііагасіег беьвеіц лѵав 
таи '/и зіпцеп Ьаі, беи ^изашшепііапрг (Іев (іезаіщея 
тіі бші Те.хілѵогіеп, (Ііе ѴегясЫсбепііеН <Ьт еіплеі- 
пеп Ріігазеи, бсп Аизбгиск без иезапдея неіЬві, беп- 
Зепі^еи ѵѵ-еіеііег іп бег Зіітте без .Чіп^епбеп ѵог- 
аиз^евеігі \ѵігб,біе КгаГі (Епегціе) біе бег Сотро- 
пізі бот І)іс1ііег ^едеЬеп ипб біе]еиі^е \ѵеіс1іе беі*- 
зеіЬе яеіпегяеіізбеп Ситропізісп Ыоіеикапп: аіьбамп 
лѵібте таи зеіпе Зіітшс бег ^апгеп РШІе оЬіцег 
БеігасЬіиийсп; тип зисііо аивхиШЬгеп, \ѵаз таи 
зеіЬзі іітп Аѵіігбе аів 1)іс1ііег, Отпрппіяі, 8с1іни- 
зріеіег обег Запрет, бапп лѵігб гшіп (Іеп Аньбгиск 
ѵоіікоттеп ^е\ѵіпиеп. гѵеісііеп таи бот пнв/.иіиіі- 
гепбеп \Ѵегке/и ѵогіеіііеп Ьаі. АнГбіозе \Ѵоіво \ѵігб 
таи веіЬзіѵегвіапбПсІі, сіеуапіс иші гагіе (говііп^е 
тіі КеіпЬеіІ ипбѴеіѵлеІігинцеп аизГіі1ігоп,[)і(]иаііі иші 
і’еигі^ біе зоеіепѵоііеп, ІеЫіаі'Іеп, тіі 8оиі/.ег иші Кіа- 
^г(ш біе гагіеп иші раііісііьоііеп, (Іаце^оп тіі ѵоііег 
КгаГі боя 1<'ог1е-ршпо бн^еиі^еп \ѵе1сЬе ьіоЬ Ьів хат 
Аизбгиск ІюГііці.т ЬеібопзсііаГіои егЬоЬоп. \Ѵшш 
таи беп тивікаіізсііеп Ассепі тіі бот (іез Тех іез 
оіщ ѵегЬіпбеі, бои Таскі бигсЬШЫі иші «ІаиасЬ бі<( 
Оеьапцвассопіо гіеіііеі, \уоии біо Боц1(біипц шіібош 
(Зевайте йЬегеіпьіітті, иші іііге ЕіІ'есіо хизаттеп- 
іаііеп, во бавз пиг оіие Моіосііе ііагаіів опізіоііі: (Іавв 
бег ^оіапзсЬіе %иЬбгог біо беп Оеяап^ ѵогхіоЬгошЬт 
Огсііезіегразза^оіі бог 8іітшо хпзсЬгеіЫ, \ѵоии епб- 
Іісіі йЬегаІІ \ѵо дозсіііскі апцеЬгасЬіо Ѵогхнбігип^оп 
(Ііе Ктізі (Іоя біп^оікіоп хоіцеп. оішо боп ііеяаіщ 
зоіЬві хи ѵогтізіаііеп обег хи ЬооіпігасЬііцоп — бани 
ѵѵіг(і зіоів (Іег Аизсігиск хагі, апцепоііт иші яіагк 
зеіп, баз ОЬг ^езсііпшмсіюіі иші баз Пегх Ье\ѵоцІ; бег 
Віііп ипб бог Ооіві лѵігкеп хияаттеп аиГбіе ^иЬбгег; 
аівбапи ѵѵіпі бог Техі тіі бот Оовап^о зо ѵег- 
ясіітсіхоп, баѳ.ч еіш* ксИЛіеЬе 8ргасІт ііагаиз опі- 
зіеііі, біо аііов аиябгііекеп капп иші іттог цойіііі. 

Еіп Уап^ог, ѵѵеіеііег тп8Іка1івсіі ГііЫі, егіавзі зо- 
Гогі боп Апзбгиск зешег РЬгияеп, баз іві сіи Мепзсіі 
тіі (іев сЛі т ас к; (I с г ] е п і ^е ба^е^еп,\ѵо1с1іег пиг Коіеп, 
Тбпо, Такіе ипб Іпіегѵиііе аЬяіп^і, оЬпе беп 8іпп 
бег Р1іга8е, 8е1Ьві ѵѵепп оѳ тпіі 8ісЬегііоіі ипб бе- 
ѵѵіѳзепІіаГіідкеіі дезсЬіеііі—іѳі еіп Кеііігеіззег». 



всегда слишкомъ учено, и потому остаются 
непонятны большинству не достаточно научно 
образованныхъ преподавателей и учениковъ; 

иногда же объясняются слишкомъ поздно. 
Въ нѣкоторыхъ «Школахъ нѣніл», наир, въ 
«Методѣ» .Іаблаша, говорится о необходи¬ 

мости отчетливаго произпошенія только въ1 

самомъ концѣ и то мимоходомъ, не указы¬ 
вая при этомъ на средства къ его дости¬ 
женію . 

Полнѣйшая вѣрность интонаціи есть пер¬ 

вое условіе пѣнія; поэтому обязанность учи¬ 

теля тотчасъ же въ началѣ занятій обра¬ 

тить исключительное вниманіе на развитіе 
слуха ученика. Въ клавишныхъ иструмен- 

тахъ,напримѣръ, въ фортепіано, въ органѣ— 

невѣрная интонація невозможна, если только 
инструментъ вѣрно настроенъ: всякій полу¬ 

тонъ имѣетъ свою опредѣленную клавишу; 

если говорятъ о нечистой фортепьянной игрѣ, 

разумѣютъ только спутанность игры, неяс¬ 

ность исполненія. Въ струнныхъ инстру¬ 

ментахъ интонація уже труднѣе (кромѣ ги¬ 

тары и подобных'!, ей инструментовъ, гдѣ 
мѣста полутоновъ обозначены на грифѣ), въ 
струнныхъ инструментахъ дѣло ограничи¬ 

вается указаніемъ, что такой то звукъ борется 
такимъ то нальнемъ и что пустыя струны 
даютъ извѣстный, опредѣленный тонъ; но 
по крайней мѣрѣ для лѣвой руки указы¬ 

ваются опредѣленныя положенія. Что ка¬ 

сается до интонаціи въ пѣніи, тутъ все ока¬ 

зывается такъ сказать висящимъ на воздухѣ. 

Вообще надо принимать слѣдующія предва¬ 

рительны)! предосторожности для достиженія 
возможной вѣрности интонаціи; 1) нужно пѣть 
какъ можно яснѣе и выше септиму (вводный 
тонъ) каждой тональности; въ противномъ слу¬ 

чаѣ звукъ этотъ обыкновенно покажется слуху 

слишкомъ низкимъ 2) Въ сту¬ 

пеняхъ. діатопической гаммы, заключающихъ 
въ себѣ полутонъ, оба звука этихъ ступеней 
должны пѣться возможно ближе одинъ къ 
другому, такъ какъ иначе разстояніе между 
ними покажется слишкомъ великимъ. Въ діа¬ 

тонической мажорной гаммѣ какъ извѣстно 
оба полутона находятся между 3 и 4-ой и 
7 и 8-ой ступенями: 

Подобно тому, какъ септима (вводный 
тонъ) старается перейти въ октаву, такъ 

третья ступень діатонической гаммы 

можетъ быть разсматриваема, какъ вводный 

тонъ 4-ой ступени гаммы поэтому 

то ихъ и надо пѣть, какъ можно выше. 
Можно вообще обобщить это правило, пред¬ 

писывая при всѣхъ повышающихся ин- 

ігаііепі (гор заѵаттепі, еірагзиііе гезіепі іпсош-1 
ргёЬепзіЫев а іт §гапб пошЬге бе таіігез еі б’ё-1 
Іеѵез таіпркті сіе Гіпзігисііоп зиііізапіе роиг 1е 
сотргепсіге, ои епеоге псще ігаііепЦие Ьеаисоир 
ріиз іагб. Бапв Ысп сіез «Ёсоіез сіе сІіапЬ, соитіе 
раг схетріе сіаш ссііе сіе ЬаЫасІіе, іі и’езі 
(ріезііст срГа Іа Ііп, еі тете вспіетеиі сотте 
сп раззапі, сіе Іа пёсеззііё (Гшіе ргопопсіаііоп 
Ьошіе еЬ соггесіе сіез рагоіез, запз щіс іоиіеіоіз 
Гайіеиг іпсіідие 1е тоуеп сѴу рагѵепіг. 
Ьа унзіеззе раг/'аііе сіе Ѵгпіопаііоп 

ез(. Іа ргетіёге соікШіоп сіи сіиті, еЬ іі езі 
(Іи сіеѵоіг сіи ргоГеззеиг сіе ѵізег сіез Гакогб а 
ригійег еі а аіщіізег Гоше итзісаіс сіе Гёіёѵе. 
(),паііІ апх іизігиюепіз а сіаѵіег. Іеіз еще 1е 
ріаію еі Гогцие, ипе іпіопаііоп ѵісіеизе езі а 
іоиі ргепбго ітроззіЫе зі Гіпзігитепі езі Нен 
асхогбё, ѵи щГй скасріе (Іеті-Ьоп соггезропсі 
за (опеке хрёеіиіе; сришсі роигіапі оп рагіе сіе 
Іетрз а аиіге сіе Іа Гаиззеіё (Іи у ей сіи ріапо, 
ІІ не зТщИ еп гёаШё еще бе Гіпсоітссііоп еі 
(Іи шашціе сіе сіагіе сіе Гехёоиііоп; зі Гоп Гаіі 
акзігасііоп сіе 1а щиіаіте еі сіез аиігез іпвіги- 
шепіз сіе сеЦе саіёёогіо, ой скасріе зон оссире 
ипе ріасе ііхе ои зрёсіаіотеиі іпбйріёе, Гіпіо- 
ішііоп езі скуй ріиз сііШеіІе роиг Іез іизігитспіз 
а сопіез, ѵи чис Іез зеиіез ішіісаітпз <ріе Гоп 
у риіззе (Іоппег, с’езі уие іеі зон 4оіі ёіге 
аііаіріё раг іеі сіощі, еі еріе іез согсіез ѵісіез 
ргосіиізепі сегіаіпв зона бёіеппіпёз; он у ргсв- 
егіі еерспскті аи тоіпз сіез розіііопз бёіегті- 
нёез роиг Іа таіп ©шоке. Роиг Ѵгпіопаііоп 
сіи сіиті, еп геѵапске, іоиі зе ігоиѵе роиг 
аіизі (Ііге еп Гаіг. 

Ей {ГёпёгаІ, оп гесотташіега Іез ргёсаиііопз 
ргёіітіиаігез зиіѵапіез, роиг рагѵепіг аѵес ріиз 
(1с зйгеіё а Іа ріиз рагі'аііе різіеззе роззіЫе 
ііс Ѵгпіопаііоп'. 

1) Рагіоиі, ст сіоіі скапіег аиззі ітиі еріе 
роззіЫе Іа ггоіе зепзіЫе сіе скасріе іо и, Іа 
зерііёте подвиге (зиЬзетііоптт тосіі), ѵи 
еріе, (Іаиз Іе саз оррозё, се зон рагаііга ёёпё- 

гаіетеиі ігор Ьаз а ГогеШе і|пЕЕ~:іёЕ^ • 

2) Без беих поіез сіс Іа- ё'атте сііаіонісіие 
подвиге с|иі Гогшепі ѴіпіегѵаІІе сі'ип сіеті-іоп, 
(Іоіѵепі ёіге скапіёез рагіоиі аиззі ргёз (рис 
роззіЫе сѴипе сіе Vаиіге, ѵи ци’аиігетет 
Геврасе еиіге сез сіеих поіез рагаііга ігор щапсГ 

ІБапз Іа еатте біаіопіеріе таіеиге, Іез сіеих 
сіеті-іопз зе ігоиѵепі, сотте оп Іе заіі, еиіге Іе 
Нте еі Іе 4те еі еиіге Іе 7те еі Іе 8те бещё 

зеп Ткеііе піекі зекг дѵіззепзсЬаЙІіск §екі1беіег 
Ьеіігег ипсі ЗеЬііІег, инѵегзіапбііек ЫеіЬепсІ, — 
осіег аиск егзі теі зрсііег, аіщекапбеіі ѵгачіеи; 
іп таискеп (тевап§зсЬіі1еп, ъ. В. іп бефм&еп 
ѵоп БаЫаске, ізі зо°-аг егзі аапг ат ЗсЫизве, 
ипсі Газі діеіекзат пиг дѵіе іт ѴогиЬег&екеп, 
сііе Кесіе ѵоп сіег Поіітепб'щкеіі еіпег йиіеп 
сіеиіііокеп Техіаиззргаске, окпеуеАоск сІіеМіі- 
іеі, еіпе. зоіеке 211 еггеіекеп, апгисіеиіеп. 

Ѵоіікоішпепс ІіеЫіеіі сіег Іпіопайоп ізі 
сіаз егзіе Наиріегі'огсіеі'пізз Ьеіш Оезапё'е, ипсі 
ез ізі сіезкаік Ріііскі сіез Бскгегз, §1еіск ѵоп 
АпГапр- ап зеіп Наиріаирпшегк сіагаиі 211 гіек- 
іеп, сіаз тизікаіізске Оеког сіег 8е1ш1ег ги іаи- 
іс-гп ипб ги аскагГеп. Веі Тазіеп-Іпзігитепіеп, 
сіет РіапоіоіТе, сіег Ог§еІ, ізі цапг ещепШск— 
іпзоГепі сіаз Іивігитеаі геіп йезіішші ізі,—ші- 
геіпе Іпіоітііоп іттоуіісі/, сіа Іііег іесіег каіке 
Топ зеіпе Ьезііттіе Тазіе каі; \ѵепи таи сіеп - 
поск ѵѵокі Ыахѵеііеп ѵоп ппгеітт СІаѵіегарісІ 
зргіекі, зо ізі кіег пиг ГпзаиЬегкеіі, Бпбеиіііск- 
кеіі сіег Аизйікгиіщ ёетеіпі. Веі Ваііеп-Іпзіги- 
шепіеп ізі ез зскоп зскѵѵіегщег, сіа, — ѵѵеіт 
тап еіеѵа сііе Оиііагге, ипсі аііпііеке іпзігитепіе 
аизнітті, ѵѵо сіеп Тбиеп сіигск Ьезііішпі-ак&с- 
дгепгіе Ёаскег, Рііііге апё'есѵіезеп зіпсі,—зо Іаззі 
зіек (Іоск Ьеі Вігеіск-Іпзігитепіеп пиг за§сп, 
(Іазз (Іігзег осіег денег Топ тіі біезет обеоде- 
пет Гіпдег дояі’іПёп дѵіпі, ипсі сііе Іеегеп Заіісчі 
йедѵіззе Ьезііттіе Топе еггеіщеп; сіоск ё'іекі ез 
аиск Іііег щепі^зіепз Ьезііттіе Арріісаіигеп, иші 
Ьезііттіе Розіііопеп сіег Ііпкеп Иапсі. НіпзіеЫ- 
Пск бег Іггіопаііоп Ъеіт Ѳезапуе каіщі сіа- 
§еаеп зогиза&еп—АПез іп сіег Ьиіі. 

Іт АНцешеіпеп ізі, кіпзіекіііек Еггеіскшщ 
тб^ііекзі ѵоіікоттеп г еіпег ІпіопаЫоп аіз 
ѵогіііийес Ѵогзіекізтаззгеёеі ги етріеЫеп: 

1) сіазз иЬегаІІ йег ЬеШоп уесіег Топагі, 
сііе дгоззе Зеріііпе (зикзе.тііопіит тосіі), пнщ- 
ІісЬзі зекаіТ (косіі) ^езиіщеп лѵегсіе, сіа сііезег 
Топ, іт епі«е§епд'езеІ2Іеп Раііе, бет Окге зопзі 

ІеісЫ ги ііеі егзскеіпі 

2) Баз» біе Ъеібеп Тііпе бег біаіопізскен Биг- 
Топіеіісг, біе баз Іпіегѵаі еіпез ІгаІЬеп Топез 
Ъіібеп, іікегаіі тоуііскзі паіге ап еіпапдег 
§езшщеп дѵегбеп, ба, іт епійецеіщезеігіеп Раііе, 
бег 2\ѵізскепгаит т угозз егзскеіпі. Іп бег 
біаіопізскеп Биг-Топіеііег (8са1а) кейпбеп зіек 
Ьекаппіііск біе Ьеібеп каІЬеп Топе, гдѵізсксп 
бег Зіеп ипсі 4іеп, — ипб гдѵізекеп бег 7іеп 
ипсі 8іеп 8іиГе: 

=Р=4 
іп: 

Бе тёте еще 1а 7 те поіе *— езі 1а 

поіе зепзіЫе ѵізапі а Госіаѵе, 

г6 бе тете аиззі Іа поіе би Зте бе§гё 

реиі ёіге епѵіза§ёе сотте Іа поіе зепзіЫе бе 

Іа поіе би 4те бе§гё ^=3= еі с’езі роиг- 

циоі сез поіез боіѵепі ёіге скапіёез аиззі каиі 

дие роззіЫе ^—і—■ Сеііе гё^іе реиі зе 

3— *-Ф- 
Л- .и 

Оіеісіѵѵѵіе сіег 7іе Топ сіег ЬеШоп 

гиг 8іеп ЗіііГе І *= ізі Е^Э’ 80 

Ьіібеі бег Зіе Топ еіеіекзат беп Ьеіі- 

^ёпёгаіізег епсоге б!аѵапіа§е, еп ргезегіѵапі чие, 
рагіоиі ой зе ігоиѵепі без беті-іопз азсепдапіз. 

іоп гиг 4-іеп 8Ме р^—— ипб тизз §1еіск- 

іаііз гподіісігзі коек р^-ЕЕ^^—^ ёезипёеп 

дѵегбеп. Мап капп біезе Ке^еі іт Аіі^етеіпеп поск 
теЬг ёепегаіізігеп, іпбет тап ѵогзскгеіЫ, — 
базз Ьеі аііеп аи/Ыеідепдеп ЬаІЬеп Тбпеп, бег 
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тервалахъ - полутонахъ, нижній полутонъ 
пѣтъ возможно выше: 

Іа поіе іп/егіеиге сіи беті-іоп сіоіі е(ге сііаиібв | ІІпісгЬаШоп тбдІісЫ ЬосЪ деяшдси лѵегдеп 
аиззі- Ьаиі дие роззіЫе: | шизз, 

. ^_ .. .| ,.|і 
хг '—■ф~ Ь*—: 

точно такъ при всѣхъ понижающихся полу-1 бе тете ^ие■ сіапя іоиз Іез іиіегѵаііев сіе беті-! золѵіе Ьсі аііеп аЪзісідпнІсп ІіаІЬен Топей, 
тонахъ верхній полутонъ слѣдуетъ пѣть по 1іопз йсзсепйтіз. Іа поіе зарспсаге (Іи сіеті- ібег ОЬегІіаІЫпп тбфкШ іифдтшдеп лѵегйе-п 
возможности ниже: і іоп сіоіі ее сітпіег аиззі Ьаз дне роззіЫе. \тш, 

Ру*- к—*-ф——Л*-1- ^-^ -.1._^.__у*_:)—е——3—1-,—^ ^ 

Прежде чѣмъ будемъ говорить спеціально 
о хроматической гаммѣ, нужно уже теперь 
обратить вниманіе на то, что для достиженія 
совершенной вѣрности интонаціи при 
краткихъ пассажахъ (мысленно) приводятъ 
ихъ къ тонамъ соотвѣтствующей ^атониче¬ 

ской гаммы, въ особенности же къ гармоніи, 
принадлежащей этимъ тонамъ. Напр. пас¬ 
сажъ 

i О.шжцГіІ не риіззе раз епсоге еіге зрёсіаіе- 
тепі (ціезііоп ісі сіе Іа датте с1ігошиіідт>, 
ii езі серепбапі нёееззаіге (ГаШгег (Къ а рте¬ 
зе пі ГаШиШоп «иг Іа пёсеззііе, роит у оЫепіг 
Іа іизіеззе Іа ріиз іітергосІіаЫетеиі рагГаііе бе 
Гіпіопаііон, бе гёсііііге іоиі б’акогб сіез раззадез 
сіе реи сіе битее аих поіез ргінсіраіез ргітіііѵез 
бот зе сотрозе Іа датте бшіопиріе соітез- 
ропбаиіе аи Іоп дёпбгаі, аіпзі еще знгіоні а 
ГЬагшопіе ерпі Іеит зегі бе Ьазе: 

послѣ отнятія отъ него полутоновъ является 
состоящимъ изъ слѣдующихъ основныхъ то¬ 
новъ: 

9 

Въ противность большинству музыкальныхъ 
инструментовъ въ пѣніи есть интервалы, нѣ¬ 

сколько меньшіе полутоновъ, почему во время 
занятій случается довольно часто, что уче¬ 

ники въ восходящей хроматической гаммѣ 
не достигаютъ вѣрно верхней заключитель¬ 

ной ноты (служащей имъ цѣлью) или на¬ 
оборотъ — нижней заключительной ноты. 

Хотя мы еще далеки отъ спеціальнаго изу¬ 
ченія хроматической гаммы, все таки слѣ¬ 

довало указать оба случая, тѣмъ болѣе что 
въ пѣніи невозможно отмѣрить вполнѣ точно 
какъ на музыкальныхъ инструментахъ, напр. 
на фортепьяно — интервалы меньше полуто¬ 
новъ. 

Особенно трудно бываетъ для учащихся 
приложеніе вышепомѣщенныхъ правилъ для 
нисходящей гаммы въ тонахъ, обозначенныхъ 
крестикомъ 

_і!__и 

БёроиіПёез без беті-іопз іпісгсаіёз, Іез поіез 
ргінсіраіез зе ргёзепіепі сотте зші: 

Сопігаігетепі аих ітігитаііз бе тизйрие, 
іі ехізіе а іоиі ргепбге, баиз 1е сЬапі сісзіп- 
іегѵаікз епсоге ріиз реіііз (рас Іез ііеті- 
іопз, б’ой іі аггіѵе азвех зоиѵепі, репбапі Гёіибе, 
еще Іез ёіёѵез, бапз ипе датте сііготаіщие 
азсепбапіе, п'аііеідпепі раз Іа поіе ііпаіе <ріі 
вегі бе роіпі бе тіге, ои ([и’ііз п'аііеідпепі 

^раз Іа поіе Іа ріиз Ьаззе, ёдаіетепі іпбЦиёе 
сотте поіе ііпаіе; рагГоіз аиззі, с’езі Горрозё 
биі аггіѵе. Сез беих саз зопі ёдаіетепі ѵісіеих; 
серенбапі, биоіерие поиз зоуопз еисоге ігёз ёіоідпёз 
бе Гбіибе зрёсіаіе бе Іа датте скгошаіщие, 
іі езі пёаптоіпз пёсеззаіге бе відпаіег бёзтаіп- 
іепапі се биі ргёсёбе, еп ѵие бе рагѵепіг 1е 
ріиз рготріетепі роззіЫе б ГіггёргоскаЬіІііё бе 
Гіпіопаііоп, саг іі езі ітроззіЫе бапз 1е сііапі 
бе ргёсізег гідоигеизешепі Гіпіегѵаііе 1е рінз 
реііі, ееіиі б’ин сіеті-іоп, сотте зиг Іез іп- 
зігитеніз бе тизі(]ие, раг ехетріе 1е ріапо. 

Ь’арріісаііоп без гёдіез боппёез сі-беззиз езі 
зигіоиі бШісіІе аих ёіёѵез роиг се биі сопсете 
Іа датте йезсепйапіе 

Веѵог Іііег іюсіі зресіеі ѵоп бег скгошаіізскеп 
Йсаіа біе. Вебе зеіи каин, зи ізі ез (Іештсіі тбк- 
рѵетіід, зсіиш ,іеіхі багаиГ аиГтегкзат хи та- 
■сііеп, база, ит ѵібікоттене. іісііі/ісіі <кг Іп- 
\ іоиаііон хи тіекчі, шип Ьеі ѵогкошшічібеіі 
кіігхтчі Топѵегішібшідічі, бісзеіке хииаекзі аиГ 
іііге, (Іег кеггзекепбеп Тшіагі. иші дай/. Ьезоп- 
бегз, аиГ біе, бег шіЬчТіедічібічі ІІапшшіе епі- 
зргесКеибен ПаирШіие хи геііихігеи 1іа(: х. II. 

Ті 

! Ѵоп беи іііег еіпиезеІіоЬсііеи ІіаІЬен Тіінеіі ені- 
сіеібеі, зіеііеп зіеіі біе ІІаирШіпе \ѵіе Гоіді Ііегаин: 

1; 

Эти тоны поются обыкновенно слишкомъ 
низко, отчего вся гамма звучитъ фальшиво• 
Еще труднѣе достигнуть безупречной вѣр¬ 
ности интонаціи въ восходящей и нисходя¬ 
щей діатонической минорной гаммѣ: 

=1 Д ^ н. - Т 
р р— -І-1) 

бапз ^иеііе Іез поіез тагериёез раг ипе реіііе 
сгоіх (х) зе сііапіені дёпёгаіетепі ігор Ьаз, се 
щи іаіі аіогз рагаііге іаиззе Іа датте іоиіе 
епііёге. Ьа ризіеззе бе Гіпіопаііоп езі епсоге 
іпйпітепі ріиз біІТіеіІе б аііеінбге бапз Іа датте 
тіпеиге біаіопіщіе азсепбапіе еі безсепбапіе: 

-—-X-(- 

Ьр—р— 
• 

т НеС дезипдеп ѵѵегбеп, ипб аиз біезет (ігиікіе 
бапн біе дапхе ТоигеШе /аізсіі кііпді. Носѣ 
индіеіеіі зсЬ\ѵіегідег ізі біе КеіпЬеіі бег Іпіо- 
наііоп іп бег аиГ- ипб аЬзсЬгеііепбеп біаіопізсЬеп 
Моіі-Топіеііег хи еггеісЬеп: 

Іш бедепзаіхс хи тизікаіізгііеи Ііізігишепіічі, 
зіеііеп зіеіі, депаи деноттеп, носіі Ісісіпсгс 
Іпіегѵаііе аІз ІіаІЬс Топе Кегаиз, аиз ѵѵібсііст 
бгипбе ез лѵаКгепб без Зіибіитз піеііі зеііеп ѵог- 
котті, базз Зсіпііег, -— Ьеі еіпег аиЫеідгнбеп 
сіігошаіізсііеп ТоигеШе,—беп, аІз Епбхіеі ѵог- 
дезсіігіеііепеп Ь осЬзіеп Топ—йЬегзсЬгеіісп, — 
обег,—беп, аІз Епбхіеі ѵогдезсІігіеЬепеп ііефзіеп 
Топ,—пісМ еггеіеііеп; обег аисіі баз бедеп- 
іііеіі. Веібез ізіпаІигІісІідІеісІіѵслѵегШсІі; боек, 
окдіеісіі лѵіг ѵот 8іибіит зресіеі скготаіізскег 
Топіеіісг поск лѵеіі епіГегпі зіпб, зо Ііеді ез беп- 
поск іт Іпіегеззе бег тодііекві зекпеіі хи ег- 
геіекепбеп Ееіпііеіі сіег Іпіопаііоп, зеков 
Іііег аиі ОЬідез кіпхтѵеізеп, ба ез Ьсіт безапде 
иптбдііек ізі, ѵѵіекеітизікаіізсііепіпзігитепіеп, 
х. В. кеіт РіапоГогіс, баз кіеіпзіе Іпіегѵаі еіпез 
ІіаІЬеп Топез дапх депаи хи ргасізігеп. 

Меізіепікеііз Гиііі біе Воіоідинд біезег Ведекі 
бепЗскШегп ат зсіпѵегзіеп Ьеі бег ІіегаЬзскгеі- 
іепаеп Топіеііег, ѵѵо ат оГіезіеп біе Ьехеіск- 
пеіен Топе 



При нисходящей мажорной гаммѣ слѣ¬ 

дуетъ обратить вниманіе на вѣрность инто¬ 

націи первыхъ трехъ тоновъ 

иначе вся гамма будетъ звучать фальшиво. 

Вѣрности интонаціи болѣе всего помогаетъ 
точное знаніе интерваловъ, и постоян¬ 

ное, основательное упражненіе въ нихъ. Зна¬ 

ніе ихъ безусловно необходимо, что не мѣ¬ 

шаетъ однако ему быть почти всюду болѣе 
или менѣе замѣтно пеглижированнымъ. 

Выигрывается много времени, когда по¬ 

стоянно даже и въ началѣ занятій требу¬ 

ютъ отъ учениковъ, чтобы они отдавали себѣ 
отчетъ, слушая какую пибудь мелодію,—изъ 
какихъ интерваловъ она состоитъ. Положимъ 
учитель сыграетъ такую фразу— 

3) Бапз Іа ватте таіеиге сіезсепсіапіе, оп 
аррогіега тіе аііепііоп іоиіе зрёсіаіе а се цис 
Іез о' ргетгегез поіез зоіепі рагѣаібетепі уизіез 

ваію ееіа Іа зиііе епіібге без 

поіез гізциега Гоіі бе рагаііге іаиззе. 
Шеи не ргобиіі еі п’атге тіеих Ыуизіевзе 

сіе ГШопаІіоп цис Іа соппаіззапсе ехасіе, 
еі Гехегсісе а і'оиб еі регзбѵёгапі без біПе- 

і геній Шегѵаііез;. Піаініііе ргаіщие оЬіепие 
| раг Іа езі іпбізрепзаЫе, се циі п’етрёсііе раз 

(цт ееііе рагііе бе Гбіибе сіи сЬапІ не зоіі 
ргезцис рагіоиі иб^іі^бе б’іте таніеге ріиз он 
тоню Шаганіе. 

Оп й'ай'пк аиззі ип Іетрз поіаЫе репбапі 
Гепзеірешепі, он ехірапі бе Ьоппе Ііеиге без 

1 еіёѵех, (рГПз зе геибспі сотріе, сн бсопіапі 
! шіо теіобіе, без Шегѵаііез ци’ііз ѵіенпепі 
: іГепІепбге; аіпзі, раг схетріс, циапб 1е рго- 
: Гоззеиг аига доис ипс ріігазе сотте сеііе-сі, 

' + 
1 

ученица должна сразу опредѣлить, что она 
начинается интерваломъ большой терціи, за 
которой слѣдуетъ кварта п т. д., — точпо 
также, какъ фраза 

і і’еіеѵе беѵга іштебіаіетеиі гесопнаі ігс, цис | 
1 Гіпіегѵаііе фіі соштспее Іа ріігазе езі б’іте | 

і ііегее таіеиге ЖЕ?*Е, ыііѵіе б’іте циагіе і 
] . ^ ~ 
I ЙтЕЕіЕ > еіс. і ои Папв сеііе-сі, епсоге 

I ш 
начинается восходящей квинтой и т. д. 

Я усердно рекомендую точное практиче¬ 

ское исполненіе интерваловъ, достигаемое 
постояннымъ упражненіемъ: теоретическаго зна¬ 

нія интерваловъ — недостаточно. Для воз¬ 

можно быстраго достиженія цѣли предлагаю 
для занятій слѣдующія упражненія: 

1) Восходящія секунды исключительно діа¬ 

тонической выбранной гаммы,—тоны и по¬ 

лутоны: 

і (цш Іа ріігазе сотшеисо раг Гіпіегѵаііе б’шіе 
фііпіе тоніапіе, еіс., сіс. 

,Іе гссоттапбе ѵіѵстспі б’аецшігіг ѴЬаЫШе 
ргаіщие баиз Гехбсиііоп гбііегее без біІГсгепіз 
іиіегѵаііез, ІіаЫІіЙ циі з’оЫіепі раг Гехегсісе 
сѣапіб сі зоиѵспі ѵереіё, еі фіі езі аЬзоІитспі 
нбссззаіге, саг Іа соппаіззапсе зітріетепі Шо- 
гщие пе зиіТіі роіпі а еііе зеніе. АГш бе теііге 
Гбібѵе а тете б’у рагѵепіг 1е ріиз сотрібіе- 
тспі бапз 1е тоіпз бе іетрз роззіЫс, \е боппс 
ісі, роиг Гбіибе ргаііцис, Іез ехегсіссз б’іпіег- 
ѵаііез зиіѵапіз: 

1. Весопйез топіапіез, ехсіизіѵетепі ев 
поіез аррагіевапі б 1а #аттс би іоп (с’езі-а- 
біге, аи тобе ботіпапі ргезегіі), (опз епііегз 
еі беті-іопз: 
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3) Веі бег ЪегаЪзсІігсііепйеп Виг-Топіеііег 
асіііе шап зеііг багаиГ, базз Ьезопбегз йіе 3 

егзіеп Топе рпг геіи зеіеп 

зопзі кіііщі іеіеііі біе цапге ТоигеіЬс ипге-іп. 
Шсіііз Ьеібгбегі ипб МезііаД Ьсззег еіпе ріе 
геіпе Іпіопаііоп, аіз депат Кеппіпш бег 
ІпіегѵаПе ипб рйпбіісііе ЬеЬаггІісЬе ІТеЪтід 
іп бепзеІЬеп; біе ргаЫізсЫ бабигсіі епѵогЪепс 
беіѵапбііеіі, ізі ииепіЪеІиІісІі, ипб біезег Тііеіі 
без Віибіитз ѵсігб аиІЫепбег ЛУеізе Газі ііЬегаІІ 
тек обег \ѵепі§ег ѵепиісЫаззіД. Аисѣ іуехѵіипі 
тап, хѵаІігепП без Шііеггісіііз ѵіеі Йеіі, Аѵеіт 
тап зсііои Ггіііі Бсіііііег база апішіі, базз зіе, 
Ьеіт Апііогеп еіпег Меіобіе, зіеіі Кесііепзсііаіі 
рѣеи, жіеііез Іпіегѵаі зіе ріюгі; базз 
г. В. \ѵсші бег Ьеіігег еіпе АиГрк ѵогрзріеіі, 
те еі\ѵа 

біе Бсііиіегіп зоіогі егкешіі, базз біе Ріігазе тіі 

еіпег роззеп Тега апГаи»і, хѵогаиГ 

еіпе геіпе Одіагіе 

обег 

Е—р*— .Го1§і, и. з. іѵ,- 

\ѵо біе Ріігазе тіі еіпег аиГзсІігеііенбеп Одіпіе 

в=ЗЕ апГаіщі. 

Біе ргаЫізеке Оеѣ'апсПіеіі іп АизГиІішпд 
бег ѵегзсЬісбепагіірп тебегіюіі дезтідепеп, 
ІпіегѵаПе,—беіт біе еіпіаеЬе Кеппіпізз бегзеІЬеп 
аіісіп рпир пісЬі,—етрГеЫе ісіі безѣаІЬ бгіп- 
§епб, іпбет ісіі, гиг Егіапрп^ бегзеІЪеп М- 
§епбе ІіеЬипрп Ьеійі§е: 

1. Зесдтбеп аиБѵіиѣ, пт Іеіісгеідежг 
(бег ІіеггзсЬепбеи — ѵог^езсІиіеЬепеп — Тоиагі 
ап^еЬбгепбег) Топе, §апге ипб ЬаІЬе Топе: 

2) Нисходящія секунды: 
См. примѣры упражненій въ интервалахъ, 

стр. 84. 

Ѵоіг Іез ехетріез сі’ехегсісез сѴтіегѵаІІез, 
раде 84. 

2. Весопйез безсепбапіез: 

ЗіеІісЖоіеп-ВеізріеІс, рад. 84. ііпіегѵаі- 
ІІеЪипдепі>. 

2. Зесипбеп аЬіѵагіз: 

3) Нисходящія и восходящія большія и 
малыя секунды: 

3. Ехегсіее еп зесопсісз таіеигез еі ті- 
веигез, азсепбапіез еі безсепбапіез: 

г ~~і-і] :—і_ 
-1 : 

3. ИеЪипё іп §гоззеп ипб Шпеп Зесипбеп, 
аиі- ипб аЪѵѵагІз: 
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4) Восходящія терціи: 

д—9-1-^— .«ЁІР-^г^Ег: — ргЕЕ 

5) Нисходящія терціи: 

тфЁщщщтшт 

4. Тгегсез топіапіез: 

5. Тгегсез Дезсешіапіез: 

4. Тег/еп аиГѵѵагіз: 

«/ -Ф ^ 9 

5. Тег/еп аЬлѵйгЫ: 

6) Восходящія терція съ секундой (соеди¬ 

неніе 3-хъ тоновъ принадлежащихъ діатони¬ 

ческой хаашѣ): 

6. І'пе Не гее еі ипе зептйе шопіапіе (зиііеі 6. Еііг Тег/ иші еіис Зесшкіе аиілѵагіз (Ѵсг- 
(1е 3 80113, аррагіеиапі ехеіизіѵетсиі а Іа §атте | Ьішішщ ѵов Н, пи г Лег Зсаіа аіщеІшгепДеп 
Ли (он): IІеИегещепег, Топе): 

^ -1 л ІЦ ■ - -Т ' -ч /—1 л-^ —1^-] 
Г Г- ' ~ ^ ““—.3-1 ~М Е—■ 1 І~Е—- 

7) Восходящія и нисходящія—терція съ 
секундой: 

7. І’пе ікгее еі пне зесопсіе шопіапіе еі 
Дезсешіапіе: 

7. Еіис Те г/ шкі еіне Зесишіе аи Г- иші аЬ- 
сѵагіз: 

Т і 'і ТГ 

1 ^ 
:т—е! ' — Е : — с ■::* ]г—*-_ 

ѵ 'О- 0 
1 ѵ ф 9 _ ИШШ1 

8) Восходящія кварты: 

Фще0§Щеё+=I 

9) Нисходящія кварты: 

8. Оиаіісз топіапіез: 

10) Нисходящая терція вмѣстѣ съ вос¬ 

ходящей квартой (діат. гаммы): 

11) Восходящія квинты: 

ш 
12) Нисходящія квинты: 

13) Восходящія сексты: 

ЁЩрШИ 
14) Нисходящія сексты: 

15) Восходящія септимы: 

ШШ 

16) Нисходящія сентимы: 

-ЗЬ~: -- 
т~~і- : Р ±_:: 

17) Самостоятельныя большія септимы въ 
восходящемъинисходящемъпорядкѣ (построен¬ 
ныя на основномъ басѣ и гармонизированныя): 

9. <3иагіез ДезсепДапіез: 

Д— ^ , ——- ^ 

10. Тіегсе ДезсепДапіс еі диагіе, шопіапіе 
(поіе аррагіепапі схсіизіѵетепі а Іа ватте сіи іоп): 

11. фиШез топіапіез: 

8. Одшгіеи аиілѵаіДх: 

Ер ’ - - 1 -і— - 

Ф-,— —4—' : 

12. (^иіпіез ЛезсспДапіез: 

Ші -ф-1- 

13. Зіхіез топіапіез: 

14. Згхіез Лезсешіапіез: 
^ г\ 

& 
15. Яерііётез топіапіез: 

ПіЬ ‘ д 

I Ще—іі—[і— 4Г-И 

16. Зерііётез ДезсепДапіез: 

17. Зерііётез та)еигез аиіопотез, топ¬ 

іапіез еі ДезсепДапіез (Ьазёез зиг Іа Ьаззе соп- 
ііпие еі ГЬагтопіе): 

ц—:: 
1 п >_:: 

-е#-. 

'іігіз: 

- 
_ Д—*; 

10. Еіис Тег/ аЬѵѵіігігі иші еіпе Одіагіе анГ- 
іѵагіз (тіг Іеііегеіщчіе Типе): 

гаЕЕ^ЕЕЕ-™:: 

И. (І.ішііеи ииГ\ѵ;ігіз: 

ІЩЛрІі 
12. Одіпіеп аѣѵѵагіз: 

13. Зехіеп аиГщагіз: 

14. Зехіеп аіпѵагіз: 

15. Зеріішеи аиОѵагіз: 

~Д-- ^ .^==1^С. ^ 

16. Зеріішеп аЪлѵагіз: 

:5—-Е 

17. 8е1ЬзіапДі§с дгоззе Зсріііпеи аЬ- ппЛ 
аиілѵагіз (ДигсЬ Деп ІіейепЫеіЬепЛеп Вазз ипЛ 
Діе Нагтопіе ЬеДіп&і): 
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18) Восходящія и нисходящія октавы 
(діатонической гаммы): 

18. Осіаѵез топіапіез еі йезсепйапіез 
(§аште (ІіаЬопідие): 

19) Прогрессирующее соединеніе октавъ 19. Осіаѵез рго^геззіѵешепі топіапіез еі 
въ восходящемъ и нисходящемъ порядкѣ (діа- йезсепйапіез (§аште йіаіопіцие): 
тонической гаммы): 

18. Осіаѵеп, аиГ- ипй аѣхѵагіз (йіаіопізсЬе 
8са1а: 

-Ф- 

-0— 

1 * , 

О = = 
1 

19. Рго§геззігенйе Осіаѵеп-ѴегЪіпйип§еп, аиі- 
ипП аЪѵѵагіз (йіаІотзсЬе 8са1а): 

20) Прогрессирующее хроматическое соеди¬ 

неніе октавъ въ воех. и нисходящемъ порядкѣ: 

20. Осіаѵез сЬгошаіщнетепі рго^геззапіез, і 20. Рго&геззігепде скгошаіізсііе Осіаѵеп-Ѵег- 
тоніапіез еі сіезсепсіапіез: | Ыпйип^еп, аиГ- ипй аЪхѵагіз: 

21) Всѣ интервалы діатонической гаммы 
въ восходящемъ и нисходящемъ порядкѣ: 

21. Тоіі8 Іез іпіегѵаііез ргоргез а Іа §атше 
<1и іоп, топіапіз еі сіезсешіапіз: 

21. АІІе Іеііегещенеп Іпіегѵаііе, аиГ- иіиі 
аЬѵѵагіз: 

22) Большія и малыя ноны: 

28) Большія и малыя децимы въ восход, 

и нисходящемъ порядкѣ: 

24) Децимы діатонической гаммы въ вос¬ 

ходящемъ и нисходящемъ порядкѣ: 

25) Всѣ интервалы діатонической гаммы 
на протяженіи двухъ октавъ: децимы, унде¬ 

цимы и т. д. 

22. Шиѵіётез тфигез еі тіпеигез: 

23. Віхіётез шіпеигез еі тащигез, шоп- 
іапіез еі сіезсепсіапіез: 

24. Віхіетез сіе Іа ватте йіаіопщие, 
топіапіез еі сіезсепсіапіез: 

25. Тоиз Іез іпіегѵаііез сіе Іа §апте Йіаіо- 
піцие, рагсоигапі Йеих осіаѵез, пеиѵіётез, Йі- 
гіётез, опгіётез, еіс., еіс.: 

22. бгоззе ипй кіеіпе Попе: 

ЕЁ ГІ -?*- 
- -| 3 Г 

23. Кіеіпе ипй §гоззе Бесішеп, аиі- ипсі 
аЬѵѵагіз: 

—Ѳ~-Ырі —Ьгт - 
--у-■ р 
-ТАРѴ---- ” г ' і , 
ЕР-1-Р ГГ - 1 -1— 

40 
1 1 ~т~~~ 

24. Весігасп Пег сИаіопізсВеп 8са1а, аиі- 

иші аЬѵѵагіз: 

25. АПе Іпіегѵаііе Пег Піаіопізсѣеп 8са1а іт 
Вегеіске ѵоп гсѵеі Осіаѵеп, Бесітеп, Ипсіесі- 
шеп, Биойесішеп, и. з. \ѵ.: 

И Т. д. 
еіс. 

и. 8. \ѵ. 

26) Всѣ интервалы на протяженіи діатони-1 26. Тоиз Іез іпіегѵаііез рагсоигапі ріиз сіе 
ческой гаммы въ восходящ, и нисход. порядкѣ: г Пеих осіаѵез, топіапіз еі сіезсешіапіз. 

26. АПе Іпіегѵаііе іт Вегеіске ѵоп 2\ѵеі 
Осіаѵеп ипсі г\ѵеі. Топей аиі- иші аЬѵѵіігіз: 

Чтобы тщательнѣе наблюдать за вѣрностью 
интонаціи какого нибудь пассажа, спѣтаго 
ученицей, слѣдуетъ одновременно играть его 
на фортепіано не въ томъ регистрѣ, въ 
которомъ поетъ ученица, а октавой ниже; 
тогда легче контролировать чистоту спѣтыхъ 
тоновъ. Напримѣръ, при такомъ пассажѣ. 

Роиг роиѵоіг сопзіаіег гщоигеизешепі 1а ,щз- 
іеззе іггёргоскаЫе (Типе ріігазе тизісаіе сѣап- 
іёе, ііезі ѣ гесоттапйег сіе іоиег Іез зопзсііапіёз 
зітиііапбтепі зиг 1е ріапо йапз ип іетрз ріиз 
шойёгё, поп іоиіе{оіз, Йапз 1е тёте осіаѵе еще 
Геіёѵе Іез сЬапіе, таіз аи сопігаіге йапз ип 
осіаѵе ріиз Ьаз, ѵи ^ие се ргосёПё регтеі Пе 
сопігОІег аѵес ріиз йе зйгеіб 1а щзіеззе Пез зопз 
сЬапіёз; раг ехетріе, роиг роиѵоіг сопзіаіег Іа 
Іизіеззе ехасіе (іи развале зиіѵані: 

г-4}---в ё. _; *-ф- 

Ит Піе ѵоіікоштепе Веіпкеіі еіпег Разза^е 
соизіаіігеп ги конпеп, ізі ги етр&Ыеп, Піе §е- 
зип§епеп Топе, іп ёетаззщіегет Тетро, піеііі 
іп ЛегзеІЪеп Осіаѵе \ѵіе Піе 8скіі1егіп зіе зіп§і, 
аиі йет Ріапоіогіе тіігизріеіеп, зопйегп—ѵіеі- 
шеЬг ит еіпе Осіаѵе йе/ёг, йа аиі йіезе 
\Ѵеізе йіе Кеіпкеіі йег§е$шщепепТопетіІ§г0з- 
зегег Зіскегііеіі ги сопігоііігеп ізі; г. В. ит йіе 
Кеіпііеіі М^епйег Равзар: 
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аккомпанирующему фортепьяно, если надо 
контролировать вѣрность интонаціи, слѣдуетъ 
идти не въ одномъ регистрѣ съ голосомъ, 

оп Іе іоиега зітиііапётепі аѵес 1е скапі сіе 
Гбіёѵе, поп йапз Іа тёте осіаѵе: 

ги копзіаіігеп, зріеіе тап зіе, §1еіскгеіІіё ѵиаіі- 
геші сііе Зскіііегт зіе зіпрпй аизГіікгІ, пкМ 
іп йегзеІЬеп Осіаѵе тіі: 

Голосъ. 
Сііапі. 

біп^зитше. 

Фортепьяно. 
Ріапо. 

РіапоГогіе. ѴС 

а октавой ниже, заставляя при томъ го¬ 

лосъ брать болѣе медленный темпъ: 

Голосъ. 
СЬапЬ. 

Зт^зіітте. 

Фортепьяно. 
Ріапо. 

РіапоГоіЧе. 

юаіз аи сопіѵаіге, сотте зиіі, тге осіаѵе 
ріиз Ъаз, еп Іе Ызапі ск'апіег ріиз іепіешепі: 

зопйегп, тап зріеіе йіезеіке, ішіет тап зіе іп 
| Іапратегет Тетро зіпрп іаззі, ит еіпе 
Осіаѵе ііе/'ег тіі: 

Г—*—— •—*-* *-- ->-)-1-р--I-!-1-;- 
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Вообще надо особенно наблюдать за безу¬ 
пречною чистотою интонаціи. Слѣдуетъ 
точно изслѣдовать, зависитъ ли нечистое пѣ¬ 

ніе отъ небрежности, недостатка вниматель¬ 

ности, поспѣшности или же отъ врожденнаго 
недостатка (органическаго) слуха. Иногда 
причиной могутъ быть усталость или вре¬ 

менное нездоровье; во время менструацій 
женщины вообще склонны нѣть фальшиво. 
Словомъ надо обстоятельно искать причину 
бѣды. Голосъ (или хотя’ бы только нѣкото¬ 
рыя его ноты), фальшивый отъ природы, 

будь онъ красивѣйшій на свѣтѣ, — сдѣ¬ 
лается совершенно вѣрнымъ развѣ только въ 
рѣдкомъ случаѣ, даже и при правильной 
(ео стороны искусства) его обработкѣ. Еще 
хуже, если невѣрность интонаціи обусловлена 
усталостью или недѣятельностыо голосовыхъ 
связокъ; въ такомъ случаѣ надобно совер¬ 

шенное спокойствіе, абсолютный отдыхъ въ 
продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ; а иногда 
и болѣе, — потомъ разныя укрѣпляющія 
средства; во все это время ученица не должна 
не только заниматься пѣніемъ, но даже не 
должна брать отдѣльныхъ звуковъ, не говорить 
много, не читать вслухъ и т. п.; потомъ толь¬ 
ко занятія, веденныя крайне осторожно, мо¬ 

гутъ привести постепенно къ благопріятнымъ 
результатамъ. Сюда же должно отнести по¬ 

стоянныя вибраціи столь противныя и не¬ 

стерпимыя; по большей части причина ихъ 
лежитъ въ усталости или чрезмѣрномъ на 
пряженіи голосовыхъ связокъ. Наблюденія 
привели меня къ заключенію о безполезности 
въ этихъ случаяхъ прижиганія горла ля¬ 

писомъ (Іаріз іпіегпаііз): оно можетъ дать 
. только временное облегченіе. Большею частью 

въ подобныхъ случаяхъ всѣ усилія и пред охра¬ 

нительныя мѣры оказываются безполезными. 

Нерѣдко случается въ началѣ перваго 
періода занятій съ грудными тонами, 

что тоны, лежащіе ниже предѣльнаго тона 

в—- 

Еп ёбпбгаі оп пе реиі раз Йоппег аззег й’аііеп- 
ііоп а се цие Ѵіпіопаііоп зоіі гіуоигензетепі 
уизіе; оп Йоіі сопзіаіег аѵес ргёсізіоп еі ии зоіп 
зсгириіеих, зі Іе сііапі і'аих а зоп огіёіпе Йапз 
Іа пё^іірпсе, Іе шашціе й’аііепііоп, Іа 1ё§ёгсІё, 
ои, реиі-ёіге, Йапз Гогрпізаііоп ркузщие ѵі- 
сіеизе (Іосаіе) сіе ГогеіИе. РагІоіз, ипс Гаііёие 
согрогеііе ои ип таіаізе тошепіапё реиі ёіге Іа 
саизе бе сеі іпсопѵёпіепі; епГт, сегіаіпз іоигз 
би тоіз, Іез сіатез опі ипе йізрозіііоп Іоиіе раг- 
ііеиііёге а сітпіег Гаих. II іаийга сііегсЬег а іопй 
а йёсоиѵгіг Іа саизе гееііе йитаі. Цпе ѵоіх 
(ои сегіаіпз вопз бе Іа ѵоіх), Іаиззе бе паіиге, 
Ш-еІІс тёте без ріиз Ъеііез роззіЫез, беѵіепбга 
гагетепі Іоіаіетепі іизіе, тёте раг Іе 
тепі Іе ріиз рагіаіі аи роіпі бе ѵие бе Гагі. 
С’езі епсоге різ, циапй Ѵіпіопаііоп ѵісіеизе 
би скапі а за гасіпе бапз Іа /'аіідие^Ъ геісі- 
сііетепі, ои Іа Іёзіоп бе Іа а;1о11е ои би Іагупх; 
бапз сез саз-16, ип героз сотріеі, риіз ипеп- 
зеіретепі бігі§6 аѵес ипе ехігёте ргибепсе, зопі 
зеиіз б тёте бе ргоѵоциег реи-б-реи без ге- 
зиііаіз заіізіаізапіз. Ііп героз акзоіи бе ріизіеигз 
тоіз, зіпоп тёте ріиз 1оп§ епсоге, ассотрарё 
Й’ип гё§іте ГогіШапІ, пе роигга ци’ехегсег Гіп- 
Йиепсе Іа ріиз аѵапіа&еизе; Гёіёѵе пе йеѵга йез 
Іогз раз сіи іоиі з'оссирег сіе сііапі, пе 
сііапіег тёте аисип зоп репбапі Іе Іетрз 
ргезсгіі, бе тёте цие Гоп іпіегбіга зёѵёгетепі 
с/е рагіег Ьеаисоир, сіе Иге а Ііаиіе ѵоіх, 
еіс. Ьез ѵіЬгаііопз б оиігапсе, Іез ігётиіа- 
ііопз сопііпиеііез зі Іаібез еі зі іпзиррогІаЫез, 
реиѵепі ёіге тізез ё^аіетепі бапз 1а саіё§огіе сі- 

Мап капп йЬегІіаирІ пісііі аепид АиІтегкзат- 
кеіі аиГ ипіабеШаП геіпе Іпіопаііоп ѵепѵеп- 
беи; сз ізі §епаи ги ипісгзисііеп, оЬ нпгеіжз 
Йіп^еіі зеіпеп Огипй іп КасЫаззійкеіІ, Бпаскі- 
заткеіі, Р1ііекіі§кеіІ, ойег еІ\ѵа—іп аіщекогепег 
таіщеіііайег рііузізсііеѵ Осзіаіішщ йез Шігез хи 
зисііеп зеі?—аисіі капп Ьізіѵеііеп тотепіапе ког- 
рсгііске Егтіійипд ойег Ипрііззіісккеіі, йіеѴег- 
апіаззип^ Іііегги зеіп; ап йсіѵіззеп Тгщеп <1езМо- 
паіз зіікІ Башен рпг Ъезопйегзмпп Ілігеіпзііще 
§епеі§1. Бег гоігІсНсІіс Огипй ізі йезкаІЬ Ье- 
Ііаггіісіі шій тіі Ктзіскі ги егшіііеіп. Еіпе 
81іттс (ойег еіпгеіпе Топе йешйЬеп), йіе- ѵоп 
Каіиг Гаізсіі зіпй,—тсаге зіе поск «о зсііііп,— 

ігаііе- і \ѵігй, зеІЬзІ йигсіі йіе кипзііісіізіе Векапйішщ. 
зеііеп §апг геіп лѵегсіеп. Ат зскііттзіеп .ізі ев, 
\ѵепп ипгеіпвз Віпдеп зеіпеп Огипй іпЕгппі- 
сіипд ипй ІТеЪегапзігепдипд ойег Егзе.Ыаі- 
і'ип§ йсг ЗіітпЪшикг Ьаі; кіег капп йапп 
пиг ѵоіікоттепе Вике ипй йапп еіп, тіі йег 
йгбззіепѴогзісІіІ ипй Векиізаткеіі §еМ1с1ег 11п- 
ІеггісЫ, паск ипй паск ги ^ііпзіідет Иезиііаіе 
Гйкгеп. Іп зоіскеп РаІІеп капп пиг текгтопаі- 
Ііскез ойег поск Іап^егез ѵо1І8Ішійі§ез Аизгикеп, 
ипй еі\ѵа зіагкепйе Міііеі, ѵоп ѵогіксіікайет 
Еіпйиззе зеіп; Йіе Зскіііегіп йагГ зіск йапп сіигсіь- 
аиз пісііі тіі Оезапд Ъсзсіифідеп, ипй 
\ѵаЬгепй йег ѵог§езскгіекепеп 2еіІ кеіпеп Топ 
зіпдеп, лѵіе йапп аиск ѵіеіез Зрѵссііеп, Іаи- 
іез Ѵогіезеп, и. з. іѵ. зігеп^ ги ипіегза#еп 
зіпй. Баз ипегігаёііскс, ипзскопе, ипгеііі^с ѴіЪ- 
гігеп, Тгетоіігеп, ізі екепГаІІз Іііекег ги геск- 
пеп, йа ез теізіепікеііз діеісіііаііз зеіпеп Огипй 

йеззиз тепііоппбе, еп се ци’еііез опі йе тёте ■■ іп Егтіійипй ойег І'еЪегапзІгсгщипй Ьаі. Меіпег 

т. е. 

ёёпёгаіетепі Іеиг саизе йапз Іа М§ие, зоиѵепі 
ргоѵоциёе раг йез ехсбз йе скапі. Зиіѵапі та 
Іопре ехрёгіепсе, Іа Іоиске Ігёциепіе аѵес 1 епіі- 
гаіесі'агдепі(ріегге іп/етаіе) сотте гетё- 
йе, ехегсе Іе ріиз зоиѵепі ипе асііоп ігёз йёзаѵапіа- 
ризе, зі тёте еііе реиі атепег ип тіеих мотеп- 
іапё,—-Зоиз Гетріге йез сігсопзіапсез ргёсііёез, 
Іоиз Іез ейогіз еі Іоиіез Іез тезигез Йе ргёсаиііоп | 
зопі рагіаііетепі ѵаіпез йапз Іаріирагійез саз. 

II аггіѵе аззег Ггё^иеттеп^, йапз іез рге- 
тіегз Іетрз йе Гёіийе сіез поіез сіе роіігіпе, 
Чие Іез поіез йезсепйапіез (іпіёгіеигез) б рагііг 

йе Іа поіе іпйіциёе сотте Іітііе 

ѵіеІГаскеп ЕгГакгип§ ртазз, ізі йаз кііийр Вгсп- 
пеп йигсіі НоМепзіеіп, аіз аггіііскез Міііеі 
Ьеі зоіскеп 2из1апйеп, теізіепікеііз ѵоп зекг ип- 
ѵогікеіікаііет Еіпйиззе, іѵеппйіеіск сз тотсп- 
іап ѵѵігкзат зіск егѵѵеізеп та^. Іп Йеп теізіеп 
РаІІеп акег зіпй ипіег зоіскеп Іітзіапйеп аііе 
Ветіікип§еп ипй ѴогзіскІзтаззге§е1п Ігискііоз. 

ІіѴакгепй йег егзіеп2еіі йез Зіийіитз йег Вгизі- 
іііпе котті ез піскізеііеп ѵог, йаззйіе, йетѵог- 

1аий§ апрпоттепеп Огепгіопе гипаскзГ 

ріерпеп Впіегіопе 

-СГ- 
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являются не достаточно чистыми, именно 
при восходящихъ и нисходящихъ гаммахъ 

ош ЮЖ!™ 
слишкомъ низкими^ тогда какъ лежащіе 
съ пимъ рядомъ звуки фальцетяаго регистра 

оказываются 

слишкомъ высокими.. Это явленіе замѣчается 
часто, когда однѣ и тѣже звуки являются 
взятыми неперемѣнно груднымъ и фалъ- 

цетнымъ регистрами (т. е. ври этомъ 
грудные тоны являются низкими, а фальцет- 

ные—высокими). 
Грудной. 

Коіе <1е роіігіпе. 

ВгизШп. 

не зетЫепі раз 

епііёгетепі дизіез, еп се еще, — еп топіапі 
ои еп безсепбапі Іа' §аште, — Іез огоіез де 

роіігіпе 
-©—р-®-в—1ГСГ 

рагаіз- 

вепі ігор Ьаззез еі Іез поіез сіе /аиззеі, ^иі Іез 

зиіѵепі еп топіапі, 

рагаіззепі ігор Ьаиіез; 1е тёте рЪепотёпезе 
ргобиіі зоиѵепі (щапб Іез тётез поіез зопі 
аііегпаѣіѵетепі, сЪапіёез сотте поіез сіе роіігіпе 
еі сотте поіез сіе /"аиззеі, с’езі-а-біге, сщ’аіогз 
Іа поіе сіе роіігіпе рагагі ігор Ъаззе ои 
Іа поіе де /1аиззеі ігор Ііаиіе. 

пісМ дат геіп егзсЬеіпеп; <1. Ь., базз Ьеі 
аиі- ипб аЬзіеі&епбеп ТопгеіЪеп,—(Не Вгизіібпе 

=3 ги Пер ипсі 
& 

(Не Ъокегеп гипасЪзі§е1е§епеп Раізеіі- Топе 

Ц ггс коек егзсЬеі- 
_ 
п5п; біезеІЪе ЕгзсЬеіпип^ ігііі ой ги Та§е, ѵѵепп 
діезеІЪеп Топе аЪѵѵесЪзеІпб аіз Вгизі- ипб 
РакеЫ-Тш §езип§еп ѵѵегбеп,—баз ѵѵій за&еп, 
базз Ьеі біезет ѴеіТаЪгеп аізбапп бег Вгизііоп 
ги Пер, обег бег Раізеіі-Топ ги коек егібпі: 

Фаіьцетный. 

ТЯоіе <1е Пшззеі. 

Раізеіі-Топ. 

Грудной. 
роіігіпе. 
Вгизі. 

Фальц. 
Гаиззеі. 
ГаІзеН. 

Грудной. 

роіігіпе. 

Вгизі. 

Фальц. 
Гаиззеі. 
Гаізеіі. 

Грудной. 

роіігіпе. 
Вгизі. 

Фальц. 
Ыіззеі. 
Гаізеіі. 

і 
Слѣдуетъ, обративши вниманіе ученицы 

на этотъ недостатокъ, немедленно заняться 

исправленіемъ его. Начиная отъ [^у—— и 

выше, отверстіе глотки должно открывать 
шире и свободнѣе. 

Въ нижеслѣдующихъ упражненіяхъ надо 

р|Ір11 "Рмны“ пѣть звуки 

(сомбрированнымъ) тембромъ фальцета и по¬ 

степенно переходить на свѣтлый тембръ труд¬ 

наго регистра, и потомъ точно также посте¬ 

пенно переходить опять на преокній (мрач¬ 

ный) тембръ фальцета. Это чрезвычайно по¬ 

лезный, но трудный методъ, которымъ реко¬ 

мендуется вначалѣ пользоваться осторожно. 

См. нотные примѣры Ж 11, стр. 43. 

Особенно трудно дѣлать это упражненіе 
на тонахъ обоихъ регистровъ, близко лежа- 

II езі аіогз пёсеззаіге сі’арреіег зёпеизетепі 
еі інсеззаттепі Гаііепііоп бе Гбіёѵе зиг сеі іп- 
сопѵёпіені, роиг (риі у зоіі гетббіё 1е ріиз рготр- 

іетепі роззіЫе. А рагііг би —3 еп топ- 

іапі, Гоиѵегіиге зеті-сігсиіаіге боіі рагаііге ріиз 
ІіЬге еі ріиз 1аг§е. 
Бапз Іез ехегсісез зиіѵапіз, раг ехетріе, оп Сега 

бапз аііааиег Іез поіез --г-Ч 
9-0-—Ц-о—в-11 

1е геДзіге бе /аиззеі. еі аѵес Іе ІітЪге зотЬге, 
еп Іез і'аізапі раззсг реи-а-реи аи ге^ізіге бе 
роіігіпе еі аи ІітЪге сіаіг; епзиііе, оп ге- 
ігокгабега 6§а1етепі реи-а-реи де Іа поіе Ле 
роіігіпе аи ІітЪге сіаіг, аіпзі оЬіепие, еп ге- 
іоитапі а Іа поіе би ге§ізіге де /аиззеі бапз 
Іе ІітЪге зотЬге. С’езі ип ехегсісе иіііе епіге 
іоиз, таіз ігёз бШсіІе, ііѣз Іаіщапі еп оиіге, 
сотте іе Гаі бща іаіі оЪзегѵег, еі (]иі боіі 
аѵоіг Ией аѵес' Іа ріиз §гапбе сігсопзресііоп. 
Ѵоіг Іез ехетріез Ж 11, раде 43. 
Сеі ехегсісе езі зигіоиі бШісіІе геіаііѵетепі 

аих поіез циі зе ігоиѵепі Іез ріиз гарргосЬбез бе 

Мап тизз аізбапп ѵѵіебегЪоІі біе ВсЪйІегіп егпзі- 
НсЬ аиі біезеп ЫеЪеІзіапб аиітегкзат тасЬеп, 
батіі бетзеІЬеп зо зсЬпеІІ аіз то§1ісЪ аЪ§еЬо1іеп 

ѵѵегбе. Ѵот ап ипб кбкег, тизз 

біе ИаІзбіТпшщ ігеіег ипб ѵѵеііег егзсЬеіпеп. 

Веі беп ѵотшеЪшепбеп ІІеЪип&еп Іаззе тап 

іт Таізеіі г. В. біе Топе 
:^9-—^ ггсгз 

щихъ отъ ихъ предѣльной ноты 

См. нотные примѣры Ж 10, стр. 42. 

Далѣе слѣдуетъ упражняться, беря звуки, 

лежащіе ниже предѣльнаго тона г^=г= (о 

которыхъ только что говорено) неперемѣнно 
то груднымъ, то фальцетиымъ регнстрами. 

Эти упражненія дѣлаются сперва медленно, 
но потомъ ихъ можно постепенно ускорить. 

См. нотные примѣры, стр. 43. 

Мы уже говорили о необходимости пѣть 
возможно блиоюе другъ къ другу лежащіе 
въ діатоничеекой гаммѣ органически ей при¬ 

надлежащіе полутоны. Это же правило слѣ¬ 

дуетъ соблюдать н при чуждыхъ гаммѣ по¬ 

лутонахъ, напр. въ слѣдующихъ пассажахъ: 

Іа Ишііе — без беих геДзігез. 

Ѵоіг ІеЛехетрІез Ж 10, раде 42. 
Он Тега ехегсег епзиііе дапз Іез деих іітЪгез 

аііегпаііѵетепі, Іез зопз ішшібіаіетепі еп 

деззоиз бе Іа Іітііе, 

тіі дипЫет К1аи§ - Сергаче (ІітЪге зотЬге) 
апвеігеп.ипб біезеІЬеп аІІтсіЫід тт Вгизі¬ 
іоп іп кеііет К1ап§-6ерга§е (ІітЬге сіаіг) ііЪег- 
КеЬеп, — ипб багаи! бапп, еЬепзо аІІтаМід 
ѵѵіебег, ѵоп бет зо §еѵѵоппепеп Вгизііоп іп 
кеііет К1ап§-6ерга§е, ѵѵіебег гит Таізеіі Топ 
іп дипкіет ІОап^-берга^е гигискёеЬеп. Ез ізі 
біез еіп йЬегаив пііігіісііез, аЬег зеЬг всЪѵѵіегщез 
Ехрегітепі, ѵѵеісііев, — ѵѵіе зсЬоп Ъешегкі, — 
Ьезопбегз Апіап^з, аисЬ апзігеп&епб, ипб без- 
ЬаІЬ, тіі §тоззег УогзісЫ ги Іеііеп, ізі. 
Зіеііе Шіеп-Вегзріеіе Ж 11, рад. 43. 

Ат зсітіегщзіеп ізі біезе ОеЬип^ гѵѵізсЬеп 
Топеп, гѵеісііе бег Сігепгііпіе бег Ьеібеп Ке^ізіег 

і-—& 

- ат пасЬзіеп Ие^сп; ѵѵіе: 

’езі-а-біге, сотте іі а бб]й ёіе ехріідиб, — Іа 
тёте поіе ипе Іоіз бапз Іе геёізіге без поіез 
сіе роіігіпе, еі іттббіаіетепі аргёз, 6§а1етепі 
Іа тёте поіе бапз Іе гещзіге де /аиззеі; сез 
ехегсісез аигопі б’аЬогб Ііе-и ігёз Іепіетепі; таіз 
ріиз іагб, оп Іез Тега аііегпег ріиз гарібетепі. 
Ѵоіг Іез ехетріез, раде 43. 
бе зіёпаіаіз сі-беззиз Іа пёсеззііб сіе /аіге 

скапіег аиззі ргёз дие роззіЫе Ѵипе сіе 
Ѵаиіге Іез. беих поіез ^иі Гогшепі ог^апщиетепі 
ГіпіегѵаІІе дез детг-іопз бапз Іа §атте біаіо- 
пі^ие; іі ѵа бе зоі, дие сеііе гё^іе з’арріі^ие 
б^аіетепі аих детг-іопз п аррагіепапі раз 
ргёсізетепі а Іа §аште би іоп, сотте раг 
ехетріе бапз без разза&ез би ^еиге зиіѵапі: 

Зіеііе Жоіеп-Всізріеіс Ж 10, рад. 42. 

Аізбапп Іаззе тап біе гипаскзі ипіег бег 

ѵогіаиііё'еп Сгепгііпіе ЬеГтбІісЬеп Топе 

аЪгоескзеІпд іп Ъеідеп КІапд/агЪеп ііЬеп, 
б. Ь. ѵѵіе Ігііііег егкіагі ѵѵогбеп,— депзеІЪеп 
Топ еіптаі тіі бет ІітЪге бег Вгизііопе, 
ипб аізбапп §1еісЬ иптіііеІЬаг багаиТ дат деп¬ 
зеІЪеп Топ тіі бет ІітЪге без Раізеііз; ги- 
егзі Іаззе тап біезе ЫеЬип^еп іп зеЬг 1ап§за- 
тет 2еіітааззе, ипб зраіег бапп іп зсЬпеІІе- 
гет ’іѴесЪзеІ ѵогпеЬтеп. 

ВіеТье Шіеп-Вегзріеіе рад. и. 43. 

\Ѵіг зргасЬеп оЬеп ѵоп бег Иоіішепбщкеіі, 
біе іп бег біаіопізскеп Топіеііег ог^апізсЬ ѵог- 
котшепбеп ТіаІЪеп Топе тбдііскзі паке ап 
еіпапдег зіпдеп ги Іаззеп; біезеІЬе Ве§е1 
ЬегіеЫ зісЬ паіигІісЬ аисЬ аиі Іеііег/гетд- 
каІЪе Топе, ѵѵіе г. В. іп Разза^еп ѵѵіе іоі^епбе: 
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Съ ученицами, которыхъ природа не ода¬ 

рила способностью чистой интонаціи, самыя 
добросовѣстныя старанія часто остаются без¬ 

полезными. Все въ пѣніи зависитъ отъ врож¬ 

денной чистоты голоса и вѣрнаго слуха; тутъ, 

какъ уже было замѣчено прежде, нѣтъ твер¬ 
дой, безусловной, матерьяльно осязательной 
опоры. Іегкая простуда, временныя состоя¬ 

нія организма и духа, какъ-то: возбужденіе, 
безпокойство, волненіе, страхъ, могутъ быть 
часто причиной не вѣрной интонаціи. 

Если также и голоса, которые вообще, от¬ 
личаясь чистотою интонаціи, не могутъ брать 
вѣрно только нѣкоторыхъ тоновъ, на что 
разумѣется учитель обратитъ особенное вни¬ 

маніе. Вообще преподаватель относительно ин¬ 
тонаціи долженъ быть безпощадно строгъ. 
Надо пріучать ученицъ съ самого начала 
занятій акцентировать сильнѣе, хотя и 
неособенно замѣтно верхнія (высокія) ноты 
въ каждой фразѣ, медленной или быстрой; 

безъ этого пассажъ или гамма выйдутъ не¬ 

достаточно отчетливыми: надо отчетливо 
слышать высокіе тоны каоіедой пропѣтой 
фразы. Понятно, что такая акцентировка 
не должна переходить въ манерность и что 
съ теченіемъ времени и занятій интенсив¬ 

ность ее постепенно уменьшается: 

СЬег 1е$ ёіёѵез боЫ Іа резіеззе сі’іпіопаііоп 
п’еві раз ші бон бе Іа паіиге, зоиѵепі Іоиз 1е$ 
ейогіз би ргоіеззеиг 1е ріиз солзсіепсіеих гезіепі 
ѵаіпз. І)апз 1е скапі, Іоиі бёрепб бе Іа щзіеззе 
іппёе бе Іа ѵоіх шёте, аіизі рис бе себе бе 
Іа Іасиііё бе Ѵогйе.\ сотте бе Гаі (Зё]и Гаіі оЬзег- 
ѵег, И п’ехізіе раз ісі бе роіпЬ б’арриі зоіібе, 
зйг, таіегіеПетепЬ заізіззаЫе. Без Іё^егз геГгоі- 
біззешепіз еі б’аиігез ёіаіз согрогеіз тотспіапёз, 
Іеіз рие Гехсііаііоп, Іез ргёоссираііопз, Га§іІа- 
Ііоп, Іа реиг, реиѵепі зоиѵепі аѵоіг роиг зиііе 
^ие Іа щзіеззе бе Гіпіопаііоп пе зе Ігоиѵе раз 
іггёргоскаЫешепІ соггесіе еі іизіе. 

II у а без ѵоіх риі, боиёез б’ипе іпіопаііоп 
соггесіе би гезіе, опі серепбапі сегіаіпез иоіез 
ізоіёез, риі пе зопі раз епііёгепіепі щзіез, еі зиг 
Іезциеііез 1е ргоіеззеиг беѵга зигіоиі ітшёбіаіе- 
тепі рогіег зоп аііепііоп ргіпсіраіе. Епденёгаі, 
1е ргоіеззеиг зега бе Іа ріиз гідонгеизе зёѵёгііё 
геіаііѵетепі а Іаригеіё іггёргоскаЫе сіе Ѵіп- 
іоппііоп. Оп какііиега бёз ГаЬогб Іез ёіёѵез, 
раг ехетріе, бапз сітцие ріігазе, Іепіеои гаріеіе, 
а ассепіиег іощоигз ш реи ріиз рие Іез 
аиігез, Іа поіе зирёгіеиге, Іе зоп Іе ріиз Ііаиі. 
Сеііё ассепіиаііоп зе іега роигіапі а реи ргёзііп- 
рсгсерІіЫетепІ, іаиіе бериоі, Іа ріігазе рагаііга 
Іе ріиз зоиѵепі іпбізііпсіе. Ь'огеШе сіе ГашШсиг 
сіоіі іоіуоигз Ыеп сіізііпсівтепі епіепсіге Іа 
поіе Іа ріиз ёіеѵёе сіе сііадие ріігазе; іі ѵа 
запз біге, би гезіе, рис се ргосёбё пе боіі раз 
бё^ёпёгег еп тапіёгё, бе тёте ри’іі бізрагаііга 
Іощоигз б’аѵапіаёе бапз Іе соигз без ёіибез: 

Веі Зскіііегіппеп бепеп Ееіпкеіі ііег Іпіо¬ 
паііоп пісЫ ѵоп бег Иаіиг ѵегііеііеп ізі, ЫеіЬец 
оіі аііе Вешийипцеп без ёелѵіззепііаііезіеп Ьеіі- 
гегз ігисііііоз. Веію Оезаіще 1іап§1 АПсз пиг ѵоп 
бег апдеЬогепеп Веіпііеіі бег Віітте, ипб 
бет гіеііііё'еп тизікаіізсііеп Сгекоге аЬ; ез 
§іеЫ Ыег, ѵѵіе деза§1, кеіиеп іезіеп, зіекегеп, 
когрегіісіі-і^геіІЪагеп ВІиІгрипкІ. Ьеісіііе Егкаі- 
Іип^еи ипб апбеге тотепіапе когрегііеке 2и- 
зіііпбе, зоѵѵіс Аиіге§ап8, Веіапрпііеіі, ЕигсЫ, 
коппеп оіі (Не Ѵегапіаззипа; зеіп, ѵѵепп біе Іп¬ 
іопаііоп пісЫ ипіабеіііаіі геіп ізі. 

Ез ёіеЫ Вііштеп, біе іт Некими геіп іп- 
Іопігепб, беппосіі ^ехѵіззе еіпгеіпе Топе ІіаЬеп, 
біе піеііі 8ші2 геіп зіпб,—аиГ лѵеіеііе бег Ьекгег 
аізбапп зеіп Наиріаи^сшпегк хи гіеіііеп Ьаі. Іт 
Оапгеп депоттеп, зеі <1ег Ьеіігег кіпзісЫІіек 
ипіабеіігаііег РіеіпЬеіІ бег Іпіопаііоп ппегЫИИск 
зігепд. Маи цеѵѵіііте Зскіііег йіеіеіі АпГаіщз, 
2. В. іп уесіег Топгеіке зіеіз сіеп коекзіеп 
Топ пгеііг аізсііе ашіегеп Топе іп Іапдзатет 
ѵѵіе іп зсітеіісгет 2еі1тааззе (ѵѵепп аисіі іазі 
иптегкіісіі), ги ассепінігеп; дезеІііеЫ біез 
пісЫ, зо ѵѵігб біе Топгеіке оіі ипбеиШск егзскеі- 
пеп. Баз Окг сіез 2/ікогагз тнзз зШзйеп 
коекзіеп Топ )ейег дезипдепеп Топгеіке 
депеш кбгеп; ез ѵегзіеЫ зіек ѵоп зсікзі, базз 
біез пісЫ гиг Мапіегігікеіі аизагіеп багІ, ѵѵіе 
зіек баззеікс аиск іт Ѵегіаиіе бег Зіибіепгеіі 
іттег текг ѵѵіебег акзекіеііеп ѵѵігб. 

I 

Замѣчательно, что въ пассажахъ, состоя¬ 

щихъ изъ разбросанныхъ аккордовъ, какъ въ 
нижеслѣдующихъ, вторая терція (снизу) зву¬ 

читъ большею частью нѣсколько ниже 

С’езі ип ркепотёпе сигіеих ре, бапз Іез зиссез- 
зіопз топіапіез раг иоіез аррагіепапі б Гкаг- 
топіе рагіаііе, сотте Іа зиіѵапіе, Іа сІеихіЬте 
ііегее, сотріёе бе Ьаз еп каиі, зе скапіе раг 
Іез соттепрапіез б’огбіпаіге ітрегсерІіЫетепІ 
ип реи ігор Ъаз. 

.Ез ізі еіпе еі§епікйт1іске Егзскеіпип^, базз 
іп аскогбізскеп аи/зіеідепсісп Топгеікеп ѵѵіе 
біе М&епбе, йіе ггѵеііе Тегг (ѵоп ипіеп &е- 
геекпеі), теізіепікеііз еігѵаз ги іиф егкНпЫ 

Упражненія, помѣщающіяся на стр. 215 до 
237 весьма полезны для пріученія учащихся 
къ вѣрной интонаціи не особенно часто по¬ 

падающихся интерваловъ, къ ихъ чтенію какъ 
глазомъ, такъ и къ удержанію слухомъ: 

1) Упражненіе въ чтеніи энгармониче¬ 
скихъ тоновъ, имѣющихъ одинаковый звукъ, 

Ьез ехегсісез зиіѵапіз (ѵоіг Іез ра^ез 215— 
237), зегѵігопі иіііетепі б аззигег еі а Іогіійег 
Іа рзіеззе бе І’іпіопаііоп, б ІіаЬіІиег Іез ёіёѵез 
б Іа Іесіиге сіез поіез, аіпзі дие Гоеіі еі ГогеШе 
аих іпіегѵаііез б’ипе оссигепсе тоіпз Тгбриепіе: 

1. Ехегсісез бапз Іа Іесіиге без поіез епкаг- 
топідиез (ёциізоппапіез зітііапіез), с’езі-б-біге, 
бе беих поіез бііТёгепІез, гергёзепіапі Іе тёте 

Иш геіпе Іпіопаііоп ги Ьеіезіідеп, ВсЬйІегіппеп 
іт Иоіеп-Ьезеп, Аиде ипб Окг бегзеікеп аисіі 
ап зеііепег ѵогкоттепбеіпіегѵаііегц §еѵѵокпеп, 
зіпб ТоІ&епбе ІІекипееп ѵоп ра&. 215 Ьіз ра§. 
237 ѵоп §иІет Яиігеп: 

1. ІІеЬшщ іт Коіеп-Ьезеп епкагтѳпгзскег 
(§1еіскЬебеиІепбег) Топе, б. к. гѵѵеіег Топе, біе 
(іепзеІЪеп КІапд какеп, іт Уоіепзузіете акег 
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но стоящихъ въ нотной системѣ на различныхъ $ода, (рющи'еПез п'оссирепіраз Іа тётеріасе 
ступеняхъ и обозначающихся различно, и так- 8иг Iе8 П^пез ои бапз Іез іпіегіщпез, еі ци’сПез 
же имѣющихъ гармонически другое значеніе: роззёсіеиі аиззі ипе аиігезідпі/саііоп аи роіпі 

а) обыкновенную высшую ступень гаммы. ^ ѵце (^е ^ Ьагтопіе: ^_ 

напр. РІррЩ; пониженную при .по- а) поіепаіигеііешепі^з Ішгсіе §|е§Е| напр, -: з==|; пониженную при .по- .-. 

средствѣ одного бемоля ~ или двухъ ои поіе ріиз Ьаиіе аЪаіззёе раг ип Ь 

бемолей I*-»—- замѣщенную повышен- оп раг (Іеих V? гетріасёе раг ипе 

ною низшею ступенью гаммы посредствомъ поіе ріиз Ъаззе, геЬаиззее раг ип § ои раг 
діеза или двойнаго діеза, напр. Ш1 <1оиЫе $ — Х: 

;^Е?ЕІЁ»ЕЙІ§ЩЕІ2Еігіі^^ЕІ^ 
«7 1Т п ТГ * ^ и л ь * 

Ь) низшую ступень гаммы, или низшую Ь) поіе паіигеііетепі ріиз Ъаззе, ои, поіе 
ступень повышенную діезомъ или бекаромъ, ріиз Ьаззе, геЬаиззёе раг ип \ ои раг ип 
замѣненную высшей ступенью, пониженную гетріасёе раг ипе поіе ріиз /іаиіе. аЪаіззёе 
черезъ р или Н> или ^ рог ип К ип боиЫе \>(\>'?) 011 ип ц: 

фШШЩЩШЩШШШщшЩШШШ 
Въ слѣдующемъ упражненіи энгармони- Бапз Гехегсісе зиіѵапі, Іез поіез епЬаппопідпез 

ческія ноты обозначены знакомъ |-1: (зітііапіез) зопі бёзірёез раг ип | |; 

пісЫ аир сІегзеІЪеп 8іи/е зіеЬеп, ипб ѵег- 
зсЫеЛеп Ъсгеісѣгеі гѵегіеп, аисіі ЬагтопізсЬ 
еіпе апбеге Вебеиіип§ ІіаЪеп: 

а) еіпе, іп бег Топіеііег паійгіісіі Іідііеге Уоіе 

:|кЕ^ЕЕЕ|, обег еіпе, бигсЬ еіп \> 

оеіег кхѵеі \>\> --Ыг-—4 егпіесігідіе ЬОЬеге 

Ше, ѵоп еіпег ііе/егеп, бигсЬ еіп $ обег 
Борреі - Кгеиг х егЬбЬіе Чоіе, аЬ&'еШзі: 

Е=Ьт- 
- ■ г.: ггрЕрг г!2-*— 

Ь) еіпе паійгіісіі ііе/еге обег еіпе, бигсЬ еіп 
Л обег !? егЬЙЦе ііеГеге Поіе, ѵоп еіпег Ыіге- 
геп, бигсіі еіп Ь обег Борреі-Ве \> / обег ^ ег¬ 
піесігідіе Воіе, аЬ^еІозі: 

ЩщАу=:8*=і: 

Іп бег іо1§епбеп ІІеЬшщ зіпб біе епЬашопізсЬ- 
ѵелѵесіізеііеп Ноіеп бигсЬ еіп Г"‘ 1 ЬегеісЬпеі, 

II, II 
-——Г— 

-Л 2. Іпіегѵаііез аііегез: 
2) Измѣненные интервалы. ~ 7 , ✓ , , , 
a) Чрезмѣрны,, секувды вверхъ в внизъ «> 8ссопА,_тЯттІем товШ» еНев- 

мп,1оп1е8; В|^ііз;*нееі 
*—3—■*——:^ Ь) Зерііётез йітіпиёез, оЫепиез раг геп- 

в) Уменьшенныя септимы, получающіяся ѵегзешепі бе 1а зесопбе аіщіпепісе, топіапіез 
посредствомъ обращенія чрезмѣрныхъ секундъ, е1 (}с8сегкіапіе8 

тоже вверхъ и внизъ ^ с) Тіегсез сІітііТиёез, шопіапіез еі без- 

с) Уменьшенныя терціи ""вверхъ и внизъ сепбаніез г~: : 

[Г^Е*Ег рЕ|іі^ЕрЕ:: б) іЗгжіез аидтепіёез, ргобиііез раг 1е 
„ „ . ^ '* ., гепѵегзетепі бе Іа ііегее бітіписе; топіапіез 
б) Чрезмѣрныя сексты, получающіяся при г-4-—-рв—т——- -п 

обращеніи уменьшенныхъ терцій, вверхъ и ^ (^8сеп^ап^е8 ■ ЕЩЕіЕ^ЕіЕЕй^ЕЗЗ 
Р-9-—■—еі Тіегсез аидтепіёез; топіапіез еі без- 

внизъ Щзе?еЕІЕЕЕѲ ъ 
ч гг ѵ • сепбапіез: —пі~,~т~Г~К~Н 

е) Чрезмѣрныя терціи вверхъ и внизъ 

-гТ'~^=ЙТі::|:І I) Зіхіез йітіпиёез, ргобиііез раг 1е геп- 
0~і—рнІЕЕЗЗ ѵегзешепі бе Іа ^ііегее аий'іпепібе; шопіапіез еі 

Л Уменьшенныя секты, получающіяся при безсепбапіез- Е^=Е=ЬвЕІ— 

»«Ра«іи невѣрныхъ «рі дШп(е$%^^±й3 а 4* 

ШЕ^гЕІ;ЕВ!І=І сепбапіез: ^^Е|^Е§;=1 

§) Чрезмѣрныя квинты . . Т. . , ,, . 
.у___Ь) Циагіез сігттиеез, оЫепиез раг 1е 
:&ЕЕЕіЕ: Е*ЕЕ—:3 гепѵегзетепі без чиіпіез аидтепіёез; топіапіез 

b) Уменьшениыя кварты, получающіяся безсепбапіез: ІЕцЕІ*Ебб 

при обращеніи чрезмѣрныхъ квинтъ ^ пакге1Уетеп1 ,цв іе8 ё^ез роз- 

зебепі бё,)а Іа соппаіззапсе епііеге бе іоиз Іез 
‘(Ііѵегз іпіегѵаііез, бе тёте, (ці’еііез п’щпогепі 

Я предполагаю конечно, что учащимся из- ё^аіегаепі раз еще Іе гепѵегзетепі (Іез іпіег- 
вѣстны интервалы и ихъ обращенія, т. е. что ѵаііез ргобиіі: 

ЕЙ 

2. Аііегігіе Іпіегѵаііе: 
а) ѴеЪегтаззіде Зесипсіеп; аиГ- ипб аЬ- 

,ч,. Е^ЕЕ=ЕЕІЕ?ЕВб \ѵагіз: ІЕУЕІІЕ 
Ь) БигсЬ ІІткеЬгшщ бег иЬегтазвіёеп 8е- 

сипбе епізіапбепе ѵегтіпАегіе 8ерігтеп\ті- 

ипб аЬѵѵагіз: і^ЕЕ6*Е::ЕсЕііЕ:: 

с) Ѵегттсіегіе Теггеп; аиі- ипб аЬц'агіз: 

ІІІ&Ёр 
б) БигсЬ Птке1тш§ бег ѵегтіпбегіеп Тегг 

епізіапбепе йЪегтйззіде Зехіеп; аиі- ипб 

аЬіѵагів: 

е) ѴеЪегтаззіде Теггеп; аиі-ипб аЬѵѵагіз: 

ЩЕрЕІІІ 
1) БигсЬ ИткеЬгищ? бег иЬегтавзі^еп Теггеп 

епізіапбепе, ѵегттсіегіе Зехіеп; аиі- ипб 

аЪіѵагіз: ^ЕЕ^|~||| 

§) ѴеЪегтаззіде (/тйещ аиі- ипб аЬ- 

Ь) БигсЬ ОшкеЬгип^ бег ііЬегтаззщеп 0,иіпіе 
епізіапбепе ѵегтітіегіе (^иагіеп; аиі- ипб 

аЬвѵагІз: 

ІсЬ зеіге паіигНсЬ ѵогаиз, базз бег 8сЬи1егіп 
біе Кеппіпізз бег тбё'ПсЬ-ѵегзсЬіебепеп ѵогкот- 
тепбеп Іпіегѵаііе ?е1аиіі§ ізі, зо\ѵіе, базз бег- 
зеІЬеп ЬіпІап^ІісЬ Ьекаппі ізі, базз бигсЬ Ѵт- 
Тсекгшгд сіег Іпіегѵаііе епізіеЬеп: 

обращенный униссоні 
1. (іе Гппіббоп 
1. аиэ бет Шіізоно 

обращенная секунда- 
2. бе Іа зесопбе 
2. анз бег Зесипбе 

обращенная терція 
3. бе Іа Ііегее 
3. аиз бег Тегг 

даетъ октаву р^иЕі^ЕЕ- 
Госиіѵе р&^ЕЕрНЕЕЕр 
еіпе Осіаѵе Тг~~ V- 

— септиму г_о_- 

ипе зерііете ІуЛЕЕЕЕЕЕЕ^ГІІ 
еіпе ЗерЬіше 

—> — сексту 
1н~і ипе зіхіе 

—* еіпе 8ехЬе 
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обращенная кварта 
4. сіе Іа диагЪе 
4. аиз бег фиагЬе 

обращенная квинта 
5. бе Іа ^иш1;е 
5. аиз бег Сіиіпіе 

обращенная секста 
6. бе Іа зіхіе 
6. аиз бег Зехйе 

обращенная септима 
7. бе Іа верііёте 
7. аиз бег Зерііте 

обращенная октава 
8. бе ГосЬаѵе 
•8. аиз бег Осіаѵе 

§ЭН?ЕІІ 

=1=4 

т 

даетъ квинту 
ипе диіпіе 
еіпе Оиіпіе 

— кварту 
ипе диагіе 
еіпе (іиагіе 

— терцію 

шш 

ШУИ 

ІМНІІ ипе Ііегсе 
еіпе Тегг 

т 
і=1=Е 

— секунду 
ипе зесопбе 
еіпе 8есипбе 

— униссонъ 
Гипіззоп 
еіп ІГііізопо 

Извѣстно, что подъ обращеніемъ интерва¬ 

ловъ разумѣютъ перемѣщеніе на октаву вверхъ 

нижняго изъ 2 интерваловъ —І-]"^ 

или перемѣщеніе на октаву внизъ верхняго 

ІИ изъ 2 интерваловъ 

Извѣстно также, кто обращеніе всегда 
измѣняетъ характеръ интерваловъ въ про- 

тивуноложный порядокъ, напр. 
1) большой интервалъ въ обращеніи 

Больш, 3-я. Мал. 6-а. 

дастъ малый Б і=ЫЫ: 
2) малый интервалъ—дастъ большой 

Мал. 3-я. Больш. 6-а. 

3) Чрезмѣрный интервалъ —дастъ уменъ- 
Чрезм. 2-а. Уыенып. 7-а. 

шенный ІРрірШ 
4) Уменьшенный интервалъ—дастъ чрез- 

Чрезм. 6-а. Умелый. 3-я. 

«ѣрпы» 

При обозначеніи цифрами получается слѣ¬ 
дующій результатъ 

Изъ 1 образуется 8 
2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 

7 
6 
5 
4 

3 

2 
1 

X. 

Гамма. 

Діатоническую мажорную гамму надо изу¬ 
чать во всѣхъ тональностяхъ путемъ ука¬ 

заннымъ нижеслѣдующими примѣрами, исходя 
каждый разъ съ новой ступени гаммы: 

Он заіі <}ие Гои епіепб раг 1е гепѵегзетепі 
(Тип іпіегѵаііе, Іа ігапзрозіііоп бе Ыріиз Ъаззе 
бе беих поіез б ипе осіаѵе ріиз Ііаиіе, раг 

ехешріе ои сеііе бе Іа ріиз 

Ііаиіе бе беих поіез а ипе осіаѵе ріиз Ьаззе 

еі епііп цие, раг гаррогі аи са- 

[щі 
гасібге без іпіегѵаііез, Іе гепѵегзетепі рго- 
биіі іощоигз Іе гаррогі оррозё, еп се (ціе: 

1. Ип іпіегѵаііе ргітШѵетепі та]виг бе- 
Тіегсе п^еигв. Зіхіе тіпеиге. 

ѵіепі тіпеиг, :Щ |~=Р|—і —* ~ ^ 

2. ип іпіегѵаііе ргітШѵетепі тіпеиг бе- 
^Тіегсе тіпеиге. 8Ые таіеиге. 

ѵіепі; тауеиг: 
Г» * ьЪ р 

3. ип іпіегѵаііе ргітШѵетепі аидтепіе бе- 
Зесопйе аи&т. 8срІ. йітіп. 

Г-НЛ 

ѵіепі Аітіпиё: 
г-3: 

4. ип іпіегѵаііе ргітШѵетепі Аітіпиё бе- 

ѵіепі аидтепіе: Ши 
Тіегсе йітіп. Біхіе аирп. 

щ 
р 

Кепбиез еп сЬШгез, сез іганзрозіііопз боппепі, 
сотте оп Іе заіі, Іе гёзиііаі зиіѵапі: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

зе ігапзібгте еп 8, 

7, 

5, 
4, 
3, 
2, 
1, 

Ип іпіегѵаііе тауеиг беѵіепі тіпеиг; 
ип іпіегѵаііе тіпеиг беѵіепі тауеиг; 
ип іпіегѵаііе аидтепіе зе ігоиѵе Аітіпиё; 
ип іпіегѵаііе Аітіпиё зе ігоиѵе аидтепіе. 

IX. 

Сгаттѳ (Зсаіа). 

Оп Гега ехегеег б Гёіёѵе баііз іоиз Іез іопз, 
бе Іа тапіёге іпбіциёе бапз Іез ехетріез зиіѵапіз, 
Іа ^атте біаіопіцие таіеиге, еп рагіапі зиссеззі- 
ѵетепі бе сЬасипе бе зез біІГбгепіез поіез: 

ІІпіег ІТткекпшд еіпез Іпіегѵаііз ѵегзіеЫ 
шап Ьекаппііісіі біе Ѵегзеігип^ без ііе/'егеп 
гчѵеіег Топе ит еіпе Осіаѵе Ііоііег, г. В. 

ІнрІЁр- біе Ѵегзеігипр; без 

кокегеп бег Ьеібеп Топе ит еіпе Осіаѵе 

ііфг 
Е^і==: 

8о ѵ'іе ІшзісЬіІісЬ бег Еідепзска/'і бег Іпіег¬ 
ѵаііе, бигсЬ. біе Иткеіігип^ зіеіз Ааз епідсдеп- 
дезеігіе Ѵегіійііпізз §езеЬайеп лѵігб, іпбет зо: 

1. еіп игзргііп§1іс1і дгоззез Іпіегѵаі—Ыеіп 
Огоязс Тегг. Кіеіие 8ехіе. 

2. еіп игзргйпёіісіі кіеіпез Іпіегѵаі лѵігб— 
Кіеіпѳ Тегг. Отов.че Зехіе. 

//««: 

3. еіп игзргйп§1ісЬ йЪегтііззідез Іпіегѵаі 
реЪегтаваіде 2. Ѵегтіпгіегіе 7. 

лѵігб—ѵегтіпАегі: Ш=^ф= Ч: 

4. еіп игзргип§1іс1і ѵегтіпАсгіез Іпіегѵаі 

лѵігб—йЪегтйззід: Ф 1 V* - 

Іоі&епбез Кезиііаі: 
аиз бег 1- 

2- 

8— 
4— 
5— 
6— 
7— 
8— 

тгб еіпе 8, 

7, 
6, 
5, 
4, 
3, 
2, 
1, 

» 

» 
Х> 

» 

» 

ъ 
» 

» 

» 

См. примѣры № 12 стр. 44. 

Еіп дгоззез Іпіегѵаі лѵігб Шеіп, 
еіп кіеіпез * » дгозз, 
еіп йЪегтііззідез Іпіегѵаі лѵігб ѵегтіпАсгі 
и.еійѵегтіпАегіез » » йЪегтйззід. 

X. 

Топіеііѳг (Зсаіа). 

Мап Іаззе біе біаіопізсііе І)иг-Топ1еііег,—ѵоп 
беп ѵегзсіііебепеп Топеп бегзеІЬеп аиз^еЬепб,— 
іп бег ЛѴеізе, лѵіе зіе іп бет ГоДтпбеп Веізріеіе 
Ьегеісііпеі ізі,—іп аііеп Топагіеп иЬеп: 

Ѵоіг Іез ехетріез Л 12, раде 44. ВіеТіе ШіепЪекріеІе Л? 12, рад. 44. 
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Если ученица не достаточно музыкальна, 
такъ что безъ помощи фортепьяно не въ 
состояніи опредѣлить тонъ въ которомъ поетъ, 

то ей надо помочь слѣдующимъ образомъ: 

при началѣ каждаго пассажа или упражне¬ 

нія указывается сколько грудныхъ нотъ при¬ 

дется ей взять. Напр. въ восходящей гам¬ 

мѣ С-сіиг придется взять четыре грудныхъ 
ноты и нять фальцетныхъ, а въ нисходя¬ 

щей—четыре фальцетныхъ и пять грудныхъ 
нотъ: 

І)ап81е саз, оіі ГЫЪѵе пе зегаіі раз аззег Ьоппе 
тизісіеппе роит бізііпрег, запз Гаібе би ріапо, 
Іе іоп дат Іедиеі еііе сЪапіе, оп Гаібега 
б’аЬогб, еп Іиііпбщиапіб’аѵапсе, б сііадие ріігазе 
ои а іоиі аиіге ехегсісе, 1е пошЬге дез гюіез 
де роіігіпе, еіс., ^и,е11е боіі сЪапіег; ои Іиі 
віраіега раг ехешріе, аи сотшепсешепі, (ще, 
Гехегсісе зиіѵапі, бапз Іа ^атте топіапіе еп 
иі—(С) та)еиг, ргезепіе д'аЪогд: 4 поіез бе 
роіігіпе, риіз 5 поіез бе іаиззеі, еі бапз Іа §атте 
дезсепдапіе еп иі гиа]еиг, б’аЬогб 4 поіез бе 
Гаиззеі, риіз 5 поіез бе роіігіпе: 

Ізі біе ЗеЪиІегіп пісЪі зо шизікаіізсѣ §еЪі1беі, 
базз зіе—оііпе Нйііебез Сіаѵіегз—Ьбгі, іпгоеі- 
сМг Топагі зіе зіпді, зо котте тап іЬг 
АпГащщ бабигсіі ги Нйііе, базз тап бегзеІЬеп Ъеі 
Іебег ТопгеіЬе обег апбегеп ІІеЪигщ ѵогЪег за&і, 
те ѵіеіе ВгизШпе, ипб зо лѵеііег, зіе ги зіп&еп 
Ьаі; зо ЪеІеЬге тап зіе Апіап&з г. В. базз іп 
бег і'о!§епбеп ИеЪип§, іп бег аи/зіеідепдеп Топ- 
Іеііег ѵоп С-биг, гиегзі: 4 Вгизіібпе ипб 5 Топе 
без Раізеііз,—іп бег ЬегаЪзіеідепдеп Топіеііег 
ѵоп С-биг, гиегзі: 4 Топе без Раізеііз ипб б 
Вгизіібпе ѵогкотпіеп: 

4 грудныхъ. 
4 поіез бе роііг. 

4 Вгизіібпе. 

5 Фальцетныхъ. 
5 поіез сіе Гаизз. 

5 Ра'«еВ-Топе. 
4 Фальцетныхъ. 

4 поіез бе Гииза. 
4 РаПзеИ-Тбпе. 

5 грудныхъ. 
5 поіез ііе роіЬг. 

5 Вгизіібпе. 

Когда ученицѣ объяснено, что рѣчь идетъ о 
грудныхъ или фальцетныхъ нотахъ, то для 
избѣжанія потери времени ей сообщается объ 
этомъ только въ первомъ тактѣ и потомъ при 
продолженіи упражненія можно будетъ просто 
сообщать ихъ число: 1, 2, 3, 4 и т. д. 
См. нотные примѣры Л: 12, стр. 44. 

Органическое построеніе гаммы обусловли¬ 

ваетъ постепенное и ровное уменьшеніе числа 
грудныхъ нотъ и такое же увеличеніе числа 
фальцетныхъ нотъ при повышеніи восходя¬ 

щей гаммы на ступень. 

Вбз ^и,оп Іиі аига іпбщие ци’іі з’а§іі, ои 
бе поіез бе роіігіпе, ои бе поіез бе іаиззеі, 
роиг пе раз регбге іпиіііетепі бе іетрз, оп 
п’а ріиз Ьезоіп бе 1е Іиі зщпаіег р’а Іа рге- 
тіеге теше,—еі,.бапз 1е соигз бе Гехегсісе, 
оп зе сопіепіега бе Іиі біге іоиі зітріетепі: 
1,—2,—3,—4,— еіс. 
Ѵоіг Іез ехстріез Л? 12, раде 44. 

Ѵи Іа сопзігисііоп ог^атцие бе Іа §атте, іізе 
ргбзепіе паіигеііетепі бапз Іесоигз бе сез ехегсісез, 
Іа рагіісиіагііб, цие Іа датте топіапіе аига 
зиссеззіѵетепі сііацие іоіз ипепоіе де роіігіпе 
бе тоіпз еі ипе поіе де /аиззеі де ріиз: 

Наі тап бег ВсЪііІегіп егкіагі, базз епіѵѵе- 
бег,—ѵоп Вгизі- обег Раізеіі-Топеп—біе Вебе 
ізі, зо ЬгаисЫ тап,—ит пісЬі иппіііг 2еіі ги 
ѵегііегеп,— біез пісііі текг, аіз пиг іт егзіеп 
Такіе ги Ъетегкеп, іпбет тап бегзеІЬеп, іт 
зраіегеп Ѵегіаиіе бег Мип§, пиг §апг еіпіаск 
гигиіі: 1—2—3—4, и. з хѵ. 

8іеІіе NоіепЪеізрісіе А? 12, рад. 44. 

Ез Ііеё'і іп бег ог^апізсЬеп Сопзігисііоп бег 
Топіеііег, базз Ъеі біезеп ІІеЬип§еп, іппѵеііегеп 
Ѵегіаиіе, іп бег аи/зіеідепдеп Зсаіа, іебезтаі— 
бег Вгизіібпе іттег еіпег гѵепідег, ипб бег 
Раізеіі-Тбпе еіпег теіхг еіпігііі: 

4 грудныхъ. 
4 поіез (Іп роііг. 

4 Вгп.чибпс. 

5 Фальцетныхъ. 
5 поіев (Іе Гаизз. 
6 Раізеіі-Тбпе. 

3 грудп. 
3 роііг. 
3 Вгизі. 

6 по1е8 сіе Гаизаеі. 
О Рйізеіі-Тбпс. 

-Г 

Точно также, какъ и при нисходящей 
гаммѣ происходитъ то же явлепіе: число 
фальцетныхъ нотъ увеличивается, а груд¬ 

ныхъ—уменьшается на одну ноту 

іоиі сотше с’езі Гіпѵегзе циі зе ргбзепіе бапз 
Іа &аште дезсепдапіе, еп се ре, б сіщие 
іоіз, іі у а зиссеззіѵетепі ипе поіе де іаиззеі 
де ріиз еі ипе поіе де роіігіпе де тоіпз: 

ѵѵіе Ъеі бег ІіегаЪзіеідепдеп Топіеііег еЪеп §е- 
габе баз епі§е§еп§езеігіе ѴегЪаІіпізз еіпігііі, іпбет 
аізбапп іебезщаі бег Раізеіі-Тбпе,—іттег еіпег 
теНг, ипб бег Вгизііопе еіпег иіепідег хѵігб: 

4 Фйльцетпыхъ, 
4 поіез сіе Іаизя. 
4 Каівеіі-Тбпе. 

5 грудныхъ. 
5 поіез (1с роііг. 

5 ВгиаШіп.е. 

5 Фальцетныхъ. 
6 поіез сіе Гаизз. 
б РаІаеМ-Топе. 

4 грудныхъ. 
4 поіез бе роііг. 

4 Вгизііопе. 

См. нотные примѣры Ж 14, стр. 54. 

Позднѣе при упражненіи въ нисходящихъ 
гаммахъ въ быстромъ темпѣ не надо мѣ¬ 

нять регистровъ на первой нотѣ труднаго 

регистра , предписывавшейся до 

сихъ поръ для пассажей въ медленномъ темпѣ, 

но надо удерживать сколь можно болѣе 
регистръ фальцета, бывшій точкой исхода: 

Ѵоіг Іез ехстріез Ж 14, раде 54. 

Ріиз іагб бапз Гехегсісе бе Іа §аште дез¬ 
сепдапіе зиг ип іетрз гаріде, оп пе іега 

раз сЪапдег Іез ге§ізігез аи ргетіег зоп 

би геаізіге бе роіігіпе, ргезегіі зиз^иМсі А ип 
іетрз Іепі, таіз аіогз оп іега дагдег аиззі 
Іоп^іетрз дие роззіЫе Іе ге&ізіге бе іаиззеі <ріі 
а зегѵі бе роіпі бе бёрагі: 

Зіеііе Жоіеп-Веізріеіе Ж 14, рад. 54. 

Зраіег Іаззе тап Ъеіт ИеЪеп бег ІіегаЪзіеі¬ 
депдеп Топіеііег, іп зсітеііет іетро, біе 
Ведзіег пісЫ Ъеі бет Ьіз ]еігі Ъеі Іап^затет 
іетро ѵоі^езсІтеЪепеп егзіеп Топе без Вгизіге- 

,:ЕЕ— шекзеіп, зопбегп,—тап Іаззе ^ізіегз 

ѵіеІтеЪг баз Раізеіі-Ве^ізіег ѵоп ѵѵеіекет щап 
аиз^е^ап^еп, зо 1ап§е аіз іЬипІісЬ ЪеіЪеІіаІіеп: 

7 Фальцетныхъ. 
7 поіев (1с Гаивзсі. 

7 Каівеіі-Топе. 

2 грудныхъ. 
2 роіігіпе. 

2 Вгияіібпе. 

8 Фальцетныхъ. 
8 поіез бе Гаиззеі. 

8 Вгизіібпе. 

9 Фальцетныхъ. 
9 поіез бе Гаиззеі. 

Точно также и въ другихъ упражне¬ 

ніяхъ при быстромъ темпѣ (какъ напр. 
ниже), не надо постоянно мѣнять регистровъ. 

Если съ труднаго регистра перешли на фаль¬ 

цетъ, то на немъ слѣдуетъ и оставаться: 
Груди. Фальц. Груди. Фальц. 

А ип іетрз гаріде, бапз б’апігез ехегсісез, 
соште раг ехешріе бапз Іез ехегсісез зиіѵапіз,— 
оп пе іега раз поп ріиз сопііпиеііетепі сЬапдег 
Іез беих геёізігез; ві Гоп езі рагіі би ге^ізіге 
бе роіігіпе, еі ре Гоп а раззб аи гещзіге бе 
іаиззеі, оп у гезіега, сотте раг ехетріе: 

Роііг. Гаизаеі. Роііг. Раиззеі. 

ЕЬепзоѵѵет§ Іаззе тап іп зсітеііет іетро 
Ъеі апбегеп І'еЪип&еп, ѵѵіе еіѵѵа іо1§епбе, /Ьгі- 
ѵоаЬгепд біе Ъеібеп Ке§ізіег тсіізеіп, зоп¬ 
бегп,—лѵепп тап ѵот Вгизігедізіег аиздедап- 
деп, ипб іп баз Раізеііге^ізіег йЪег§е^ап§еп ізі, 
зо ѵегЫеіЪе тап іт Иаізеіігедізіег, ъ. В. 

Вгизі. Раізеіі. Вгизі. Раізсіі. 

шг' 
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Точно также, начавши съ фальцета, слѣ¬ 

дуетъ уже оставаться на немъ, вовсе не 
трогая груднаго регистра. 

Фальцетныхъ. 

еі бе тёше, циапсі он езі рагіі сіи гедізігесіе 
/'аиввеі, опу гезіега епііёгетепі запз епігег 
йи іоиі сіапз Іе гедізіге сіе роіігіпе 

Хоіея сіе Гаиззеі. 

ип(1 рѣі шап ѵот Таізеіігедізіег айв, зо 
ЫсіЬе шап ріпхііеѣ іи сІетзеІЬеп, оігпе іп 
сіаз Вгизігедізісг еіптігеіеп: 

Раі.яеіі-Тбпе. 

Акдентировк а. Ассепіиаііоп Лев иоіев. Магкігеп, Ассепіиігеи Лег Топе. 

Надо не только ставить твердо первую 
ноту .каждаго пассажа, но н всѣ отдѣль¬ 
ныя ноты его оттѣнять извѣстнымъ обра¬ 

зомъ, заботливо однако связывая ихъ вмѣ¬ 

стѣ. Каждый звукъ долженъ быть спѣтъ со¬ 

вершенно точно во время, принадлежащее ему 
въ тактѣ; между двумя звуками, какъ уже 
замѣчено прежде, не должно быть пустаго 
пространства и каждый изъ нихъ долженъ 
непосредственно идти за предшествовавшимъ 
звукомъ. Рядъ слѣдующихъ одинъ за дру¬ 

гимъ звуковъ долженъ дѣлать впечатлѣніе 
жемчужнаго ожерелья, гдѣ всѣ жемчужи¬ 

ны плотно прилегаютъ одна къ другой и 
вмѣстѣ съ тѣмъ находятся на одной нити. 

Въ нисходящей гаммѣ ровности звука до¬ 

стигнуть труднѣе чѣмъ въ восходящей. 
Тутъ надобно позаботиться, чтобы ученица 
такъ овладѣла бы голосомъ, чтобы звуки, 
если можно такъ выразиться, не усколь¬ 

зали бы отъ нея, чтобы при тісхоою- 
деніи ото не катились слишкомъ быстро. 
Пассажи этого рода, особливо въ началѣ 
занятій, слѣдуетъ пѣть нѣсколько медлен¬ 

нѣе, акцентируя довольно значительно каж¬ 

дую ноту, не расширяя горла и не увели¬ 
чивая силы голоса. 

Оп ѵеіііега аііепііѵетепі й се дие поп зеиіетепі 
Іе ргетіег зоп (Іе сііацие зиііе (Іе поіез зоіі 
аііациё Гегтетепі, таіз епсоге а се йие сксщие 
зоп сіе Іа зиііе епШге зоіі зсгириіеизешепі 
ассепіиё, іоиі еп Іе Ііапі сопзсіепсіеизеіпепі аѵес 
Іе зоп зиіѵапі. Сѣацие зоп ізоіё боіі ёіге сііапіе 
гідоигеизетепі сістз Іе гігуіітс іпбщиё раг 
Іа гаезиге; епіге ип зоп еі Іе зоп зиіѵапі, оп 
пе Іаіззега, сотте іе Гаі бёщ іаіі оЬзегѵег, іатаіз 
(Гезрасе ѵісіе, еі Іе зоп зиіѵапі ѵіепсіга гтте- 
сііаіетепі аргёз зоп ргёбёсеззеиг; ипе зиііе (Іе 
зопз циі зе зиссёбепі іштёбіаіетепі ііеѵга ра- 
гаііге сотте ип соШег бе регіез, ой ипе регіе 
зиіі ітшёбіаіешепі Іа ргёсбсіепіе, запз езрасе ѵісіе 
епіге еііез, еі ой іоиіез рагаіззепі ёіге гапдёез 
сотте зиг ип зеиі еі тете /И. II езі ргезцие 
ріиз сШТісіІе б'аііеіпбге се Ьиі ііапя Іа цатте 
сіезсепсіапіе цие бапз Іа ртте азеепбаіііе Без 
Гаѣогб, оп ѵеіііега гідоигеизетепі а ее <ріе Гсіеѵе 
з’еііогее іттёбіаіетепі бе рагѵепіг а теііге за 
ѵоіх іеііетепі еп зон роиѵоіг, цие, зі іе риіз, 
т’ехргітег аіпзі, Іез зопз пе Іга ескаррепі \ 
раз, ^и,і18 пе гоиіепі раз еп сіезсепсіапі; 
ігор гарісіетспі; еп се саз, (Іапз Іез раззарз! 
сіе се риге, еі зигіоиі аи соіптепсетеиі, он 
Гега сѣапіег Геіеѵе ип реп ріиз Іепіетс-пі, еп 
тагуиапі сіатпіаде сксщие поіе, запз ёіагрг; 
Іе Іагупх, пі аиріепіег Іа іогсе бе Іа ѵоіх: 

Мап асЫе зеііг багаиГ, база пісііі пиг сіе г егзіе 
Топ іебег Тоттіііе рпх Гезі апрзеіхі, зоибегп, 
/Іа,чз іп сіег дапгеп Топгсіке,—десіег еіп- 
геіпе Топ р\ѵізхеи1іаГі шагкігі, оіщіеісѣ беп- 
поск, Іеріо, іпіі бет пйсіізііоіртіеп Топе рі 
■ѵегЪипсІеп лѵеічіе. бебег еіпхеІпеТоп шизз гкуік- 
тгзск дат депаи іи бет ііші іп бег 'І’акі- 
Еіпікеііипа; хикшшпепбеп Аеіітасте рзипрп 
сѵегбеп; ггсізскеп еіпеіп ипб ііеш Пии іоірпбеп 
Топе, баіТ, лѵіе Ьегеііз Ьетегкі, кеіи Іеегег ип- 
аизрійШег Йшізскепгаит ЬетсгкЬаг мчч'беп, зо 
базз зіе'з, бег паекзіГоІрпбе Топ бет ѵогкег- 
рііепбеп иптШеІЬаг, яіеісіізат, \уіе аиі'бет 
Ривзе, Гоіді; іпшПІеіІісаиіеіпапбіт-іѴіІрпбег Тоне 
тизз 8'ісісіізат, лѵіи еіпо. ІѴгкчізсІшиг тскеіиеп, 
\ѵо сіие Регіе біеііі (оіше Іеегеи /шзекепгаиш) 
пеЬеп бег апбегеп,—ипб аііс кісіі, лѵіо аиі‘слпеп 
Рабеп ргеікі, Ьеіітіеп. Ікч бег кегиШсідепскп 
Топіеііег ізі (Ііез іазі зсіпѵсгег аіз Ьеі бегаиі- 
зіеіршіеп. хи еггеісііеп: Іііег Іші шап яіеіеіі 
АпГапр зеііг багаиі'хи асіііеп, базз біо Зекиіегт 
зоіогі зисііі, іііге 8іітте бегрзіаіі іп ііігег Маскі 
у.и ІіаЬеп, (Іахз іііг біо. Топе (ѵѵеші іоіппісіізо 
аизіігііскеп каин) пісііі епідкііеп, — базз зіе 
пісііі гизскпеі/кеѵаЬгоІІеп. Іи зібгкетЕаІІе, 
Іаззе шап зоісііе Рахзарп (Ьозоініогз ЛпГапцх)— 
оіше бон КеШкорГ хи епѵеііегп, посіі іііе КгаГі 
бег Зіітте хи ѵогзИгкоп,—еіісаз Іапдзатег 
зіпдеп иші зіигкег тагкігеп: 

Особенно надо обратить вниманіе на 
первыя высокія и на послѣднія нижнія 
ноты. На первыхъ порахъ слѣдуетъ пѣть 
упражненія — я настаиваю на этомъ стро¬ 

жайшимъ образомъ — медленно, потому что 
многія вещи кажутся легче удающимися въ 
быстромъ темпѣ. Вообще не слѣдуетъ ни¬ 

когда оставлять безъ немедленнаго исправ¬ 

ленія и безъ указанія средствъ къ исправленію 
ничего неточнаго. наир., дурно взятые звуки, 

невѣрную интонацію и пр. Слѣдуетъ во время 
пріучать ученицъ не тащить понапрасну ни 
первой, ни послѣдней ноты, т. е. не задержи¬ 
вать и не увеличивать величину ноты, ошибки 
которыя иногда трудно исправить. Такъ, 

учащіеся вообще склонны пѣть напр. подоб¬ 
ные пассажи 

Оп рогіега а сеі ёргб ргіпсіраіетепі зоп аііеп- 
ііоп зиг Іез ргетіёгез поіез каиіез еі зиг Іез 
(Іетіёгез поіез Ьаззез. Аих ргешіегз іетрз бе 
Гепзеіретепі, іе гесоттапбе, іоиі зрёсіаіетепі, 
бе ѵеіііег аѵес зёѵёгііё й се цие іоиз Іез ехегсісез 
зоіепі сітпіёз еп іетрз Іепі, саг іі у а Ьіеп без 
СІЮ5С8 циі зетЫепЬ гёиззіг ріиз іасііетепі еі 
тіеих бапз ип іетрз ріиз гарібе; ей оиіге, оп 
пе іаіззега^'аишіз гіеп раззег б’іпсоггесі, сотте 
раг ехетріе без поіез таі аііациёез, без іпіо- 
паііопз іаиззез, еіс. еіс., запз 1с соггщег іттс- 
сііаіетепі, еііпбщиег Іезтоуепз бе Гатёііогег. 

І)е Ьоппе Ііеиге, оп ІіаЫіиега Іез ёіёѵез а пе 
ігагпег іпиіііетепі пі зиг Іе ргетіег зоп пі зиг 
Іе зоп /іпаі б’ипе зиііе бе поіез, с’езі-й-біге а 
гаІІепЫг,аІІопдег Іа'ѵаіеиг гііуііипіцие ргорге 
й сеііе поіе, іаиіе ци’П езі зоиѵепі ігёз біШсіІе 
біетрёсііег; аіпзі, Іез ёіёѵез зопі ^ёпёгаіетепі 
бізрозёез а сѣапіег без раззарз сотте сеіиі-сі, 

Мап гіеѣіе баЬеі біе Аиі'шегкзаткічі Ііаирі- 
засЫісѣ аиі біеегзіеп кокеп ипб біе ІсЫегеп 
Не^еп Топе. ІѴаѣгепб бег сгзіепХеіііІез ІІпіег- 
гісѣіз етрГеЫе ісѣрпх Ьезошіегз,—зігеіщбагаиі 
хи Ьаііеп, базз аііе ѵогхипеіішгшіеп Ѵекипдеп 
іп Іапдзатст іетро рзчіщсп ѵѵегбеп, (Іепи 
ез йіеііі Ѵіеіез, баз іп зсішеііегет ХеНшааззе 
Іеісѣіег ипб Ьеззег хи рПііщт нскеіпі;—аисѣ 
Іаззе тап йЬегѣаирі піеша/з ігрпб еі\ѵаз Реібег- 
ІшГіез, лѵіо х. В. іаізсінш Тіш-Апзаіх, ипгсіпс 
Іпіопаііои и. з. \ѵ., бигсѣзсЫпрІёп, окне еззоі'ті 
хигйцеи, иші біе Міііеі, ез хи ѵегЬеззепі.аішірЬеп. 

Всѣііісг зіиб Ггиѣхеііік бапш хицедѵоішсп, лѵе- 
бег беи Ап{'апдн- носѣ беи 8скІизз-Ът еіпсг 
Тоигеіѣе иппоіЫкегѵѵеізе хи ѵегзскіерреп обсг, 
ііЬег беи ііші хикоттепбец гѣуііітізсіичі іѴегІІі 
ѣіпаиз, аизгикаШп, хи ѵегіапдст, лѵсІсЬез 
іітсп оГітаІз гесѣі зсіпѵег ѵѵіпі; зо ѵѵепіеп зіе 
хитеізі рнещі зеіп, Раззарп \ѵіе біезе: 

слѣдующимъ.неточнымъ образомъ: бе 1а шапіёге іпсоггесіе зиіѵапіе: |еі\ѵа іп /аізскег \Ѵеізе бегагі хи зіпрп: 



Часто также звуки не связываются какъ 
должно, но поются неровно, какъ бы хро¬ 
мая, фальшиво, при чемъ измѣняется харак¬ 
теръ и ритмъ фразы. Напр. фразу 

споютъ такъ: 

8оиѵепі аиззі, без поіез, ап Ней б’ёіге Ъіеи 
Шез, зиіѵапі Іа ргезсгірііоп, зе сііапіепі іпёр- 
Іешепі, б’ипе іа§оп гаЬоіеизе іаиззапі 1е бёЪіі 

|тизіса1, аіпзі ^ие 1е гкуікте; рас ехетріе, 
! аи Ней бе сЬапіег: 

' оп сЬапіега ѵісіеизетепі бе Іа тапіёге зиіѵапіе: 

8* 

АисЬ лѵегйеп оіітаіз ТопгеіЬеп зіаіі, лѵіе 
ѵогеезсЪііеЬеп, деЪипдеп т іѵегбеп,—ипері, 
ІюІрегісЬ, іаІзсЬ іп бег Ѵогігаріѵеізе, ипб 
гкуІІтіізск-рМегІиф, рзипрп; лѵіе г. В. 
апзіаіі: 

/Шегіш/'і, е(лѵа іп Воі^епбег ЛѴеізе: 

=*=* 
ИЛИ 

ои 
0(1ег 

При трудныхъ упражненіяхъ въ бѣглости,! 
слѣдуетъ наблюдать, чтобы учащіеся строго1 
соблюдали тактъ, не перескакивая черезъ, 
встрѣчающіяся паузы.— папротивъ, выдер-| 
живали, высчитывали бы ихъ вполнѣ. 
Рядъ тоновъ, слѣдующихъ быстро одинъ 

за другимъ, быстрые пассажи, называются 
по итальянски ѵоіаіа, по французски—гои- 
Іабе (также Ѵосаіізаііоп гарібе), по нѣмецки 
КеЫіегіі§кеіі 
Часто бываетъ, что учащійся, особливо 

въ началѣ занятій, безсознательно, и даже 
не зная о причиняемомъ имъ себѣ вредѣ, 
перемѣняетъ во время пѣнія гласныя буквы. 
Чаще всего слышится гласная и вмѣстѣ съ, 
0, ао или э. Напр.: 

Одіапб Іез Сіи без бё)4 аѵапсёез регшеііепі без 
ехегсісез б’а§і1ііё ріиз біГіісіІез, оп ѵеіііега зигіоиі 
а се (ціе Геіеѵе сішпіе іогуоигз, поп зеиіе- 
тепі гідоигеизетепі еп тезигс, таіз еп- 
зиНе, а се ци’еііс педііде роіпі Іез раизез 
бапз 1е гЬуіЬте, еі ци’еІІе у іаззе зсгириіеизетепі 
аііепііоп, еп Іез сотріапі аѵес іа ріиз сопз- 
сіепсіеизе вхасііішіе зеіоп Іа тезигс. 

І)ез по Іез циі зе зиіѵепі гарЫетепі, Іез 
раззарз гарійез, зе поттепі еп Наііеп ѵоіаіа, 
еп Ггансаіз гоиіасіе ои Ѵосаіізаііоп гарісіе. 

II езі (1’оссигепсе аззех Ггащепіе еще, запз 
Іе ѵоиіогг, еі,—зигіоиі аи соштепеетепі,— 
запз тётеепаѵоіг Іа сопзсіепсе, Іез ёіёѵез скап- 
депі Іа ѵоуеПе репбапі Іе сііапі; с’езі зигіоиі 
Іа ѵоуеПе а ірГіІз і'опі аНсгпег аѵес о, ао ои о, 
сотте Іе топіге Гехешріе зиіѵапі: 

| Везопбегз Ъеі іогірзсЬгіііепет Зіибіит, ипб 
зсЬѵѵіегіргеп беІаиГщкеііз-ІІеЬипрп, Ьаііе тан 

1 Зсііиіег ап, зіеіз зігепд гт Такі ги зіпдеп, 
і біе ѵогкоттепбеп Раизеп пісЫ ги гіЬег- 
і зргіпдеп, зопбегп,—біезеІЬеп зіеіз дат депаи 
I ипб детззЫіаІ'і аиз-ги-гйЫеп. Зскпеіі аи! 
I еіпапбег іоірпбс Топе, біе беІаиГщкеіі зскпеііег 
[Раззарп, пеппі шап: ііаііепізсіі Ѵоіаіа, ігап- 
! гіізізсЬ гоиіасіе, айсЬ чѵоЫ Ѵосаіізаііоп га- 
рЫе; беиізсЬ, КеМ/ёгіідкеіі. 

Біе Егзсііеіпшщ ізі пісііі зеііеп, базз ЗсЬііІег, 
рпг окне ез ги ЪеаЬзісЫгдеп, іа,—(Ьезопбегз 
Апіапр)—зеІЬзІ, окне зіск йеззеп Ъетіззі г и 
зет, беп Ѵосаі лѵііЬгепб без Віпдепз ѵег- 
апсіегп; аш ЬаиГіріеп Ьогі тап зо беп Ѵосаі 
а, тіі о, ао обег а аІпѵесЬзеІп, лѵіе г. В. 

'ішщШліШШ V'' 
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Фортепьянное сопровожденіе. 

2211. 
Ассошрадпетепѣ Пи ріапо. 
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221. 
Кіаѵіег-Ассотра §петепі. 

Возвращаюсь снова къ тому, о чемъ уже 
говорила, именно къ совѣту — употреблять 
фортепьянный аккомпаииментъ при обученіи 
пѣнію возможна легкій го простой, но 
музыкально правильный. Профессоръ тогда 
въ состояніи обратить полное вниманіе на 
ученицу; между тѣмъ слухъ послѣдней зара¬ 
нѣе пріучается къ хорошей, естественной гар¬ 
моніи. Аккомпаииментъ не долженъ заглушать 
пѣніе. Весьма полезно учителю отъ времени 
до времени оставлять нѣть ученицу совсѣмъ 
безъ аккомпанимонта, для лучшаго и пол¬ 
нѣйшаго наблюденія за ея ошибками. Но 
никакимъ образомъ не слѣдуетъ пріучать уча¬ 
щихся къ фортепьянному сопровожденію въ 
унисонъ исполняемыхъ ими упражненій: ак¬ 
компанементъ долженъ быть всегда простой, 
безъ претензій, музыкально правильный и 
строго ритмическій. 

бе геѵіепз епсоге ипе іоіз зиг ипе сігсопзіапсе 
^ио і’аі бёрі зіраіёе, заѵоіг ^ие іе гееоттапбе 
еп рпёгаі ип ассотраретепі бе ріапо /іасйс, 
аиззі зітріе див роззіЫе еі соггссі аи роіпі 
сіе ѵие тизісаі; Іе ргоіеззеиг езі аіогз а тете,— 
сотте іе Гаі б б] а зіраіё,—бе рогіег ехсіизі- 
ѵетепі зоп аііепііоп зиг Гёіёѵе; епоиіге, ГогеШе 
бе Гёіёѵе з’ЬаЬііие бе Ьоппе Ьеиге 4 ипе зиііе 
б’ассогбз сопѵепаЫе еі соггесіе. Ь’ассошраре- 
тепі би ріапо пе зега іатаіз аззег /і’огі роиг 
соиѵгіг Іе сііапі Зоиѵепі тете, іі зега ігёз Ьіеп 
бе Іаіге сііапіег Геіеѵе бе іетрз 4 аиіге запз 
ассотрадпетвпі аистъ, роиг ёіге еп ёіаі бе 
зиіѵге еі бе сопігоіег ріиз бізііпсіетепі Іез Гаиіез 
ди’еііе роигга іаіге; Іе ргоіеззеиг зе р г бега іои- 
Іоигз бе §йіег Геіеѵе еп^оиапі сопііпиеііетепі 
Гехегсісе зітиііапетепі аѵес Іе сііапі, еі 
іі зе ііепбга аиіапі ^ие роззіЫе 4 ип ассот- 
раретепі бізсгеі, зітріе, таіз соггесі аи роіпі 
бе ѵие тизісаі еі гідоигеизетепі гііуііітщие. 

Ісіі котте посітаіз багаиі гигііск, баззісіі 
Ъеіт ІІпіеггісМе іт АПршеіпеп еіпе ІеісМе, 
тодііскзі еіп/аске, аЬег тизікаІізск-гісЫіде 
ШаѵіегЪедІеііипд етріеЫе; бег ЬеЬгег ізі 
баіш,—лѵіе Ьегеііз ІгііЬег Ьетегкі,—ітЗіапбе, 
рпг аиззсЫіеззІісЬ зеіпе АиГтегкзашкеіі аиі біе 
Зсііиіегіп ѵегѵѵепбеп ги копнен; аиззегбет р- 
лѵоЬыі зісЬ баз ОЬг бегзеІЬеп зсЬоп Ігіііі ап ріе 
паііігіісііе АскогбГоІрп. Біе КІаѵіегЬе^ІеПипе; зеі 
піетаіз зо зіагк, базз зіе беп безаіщ ііЬеііопе. 
Бег Ьеіігег Иіиі зорг оіітаіз зеііг \ѵоЫ, ѵоп 
2еіі ги 2еіі біе Зсѣйіег датНсЬ окпе Ведіеі- 
іипд зіпрп ги Іаззеп, ит ѵогкоттепбе ГеЫег 
беиНісЬег Ьогеп ипб сопігоііігеп ги коппеп; кеіпез- 
ѵѵер аЬег ѵегѵѵоіте бег ЬеЬгег біе 8сЬи1ег сіигск 
зЫез Міізріеіеі? бег ТІеЪипдсп, зопбегп, Ьаііе 
зісЬ зо ѵіеі аіз то^ИсЬ ап бізсгеіез, еіпіасЬез, 
аЬег, тизікаІізсІі-гісЬіі^ез, зігепд гкуікті- 
зскез, Ассошрарігеп. 

2211. 

Минорный ладъ. 

На минорный ладъ во всѣхъ извѣстныхъ 
мнѣ методахъ пѣнія (кромѣ Школы пѣнія 
Ферд. Зибера), обращается замѣчательно 

22ІХ. 

Ъѳ Моб.6 тіпѳиг. 

Бп Іаіі ёігапр, с’езі, ци’4 Гехсерііоп бе 
ГЁсоІе бе сііапі бе М. Іе ргоіеззеиг Гегбіпапб 
ЗіеЬег, Іез Ёсоіез бе сЬапі 4 тоі соппиез пе 

22X1. 

Біѳ МоН-ТопагЬ. 

Біе Жо^-Топагі йпбеі іп беп шіг Ьекаппіеп 
6езап§зсЬи1еп,—(шіі АизпаЬше бег ОезапрсЬиІе 
без Неітп Ргоі. Гегбіпапб 8іеЪег,—) шегкѵѵііг- 
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мало вниманія, такъ что для него не бываетъ ни¬ 
какихъ упражненій; однако эти упражненія не 
только полезны, нопросто необходимы. Упраж¬ 
ненія въ минорныхъ гаммахъ восходящихъ и 
нисходящихъ я уже потому считаю нужными и 
пригодными для развитія слуха учащихся, что 
послѣднимъ по больніей части дается съ чрезвы¬ 
чайнымъ трудомъ возможность брать чисто ин¬ 
тервалъ чрезмѣрной секунды, встрѣчающійся во 
второй, гармонической формѣ минорной гаммы. 

сопзасгепі діГипе аііепііоп юіпіюе аи тобе ті- 
пет, бе тете цие Гоп реиі сопзіаіег ип таіщие 
іоиі зрёсіаі б’ехегеісез бе сііапі бапз се тосіе; 
серепбапі, б’аргёз та сопѵіеііоп, іез ехегсісез 
еп ^иезііоп зопі поп-зеиіетепі иШез а іоиз ёщжіз, 
таіз епсоге рагГаііетепі пёсеззаігез. бе сопзі- 
беге еп оиіге без ехегсісез бапз Іа даттеті- 
пеиге топіапіе еі безсепбапіе сотте иіііз, 
еі ргоргез б Гогтег Гоиі'е тизісаіе без ёіёѵеез 
бё]'а раг Іа сігсопзіапсе цие, зигіоиі бапз Іа 
зесопбе іоте бе ееііе §аште, 

бі§епѵеізе пиг ^егіп^е ВеасЫипу, зосѵіе ез Ье- 
зопбегз зеЬг ап везаіщііЬшщеп іп бегзеІЬеп ГеЫі; 
ісіі ЬаЬе ]ебос1і біе ЕгГакгипі? детасііі, базз біе- 
зе-ІЬеп беппосіі пісііі пиг ііЬегаиз піііхіісіі, зоибегп 
бигскаиз поііиѵепбід зіпб. І’еЬшщеп іп бег агф- 
ипб аЪзісідепбеп МоІІ-ТопІеііег ііаііе ісіі 
зсіюп безІіаІЬ і’ііг хгѵесктііззій иші Ьіібепб Гиг 
баз бекбг бег Зсіійіег, \ѵеі1— Ьезопбегз іп бег 
г\ѵеі(,еп Го г га бегзеІЬеп 

1-я Форма. 
1 гс іогте. 
ІЪе Рогт, 

2-я Форма. 

2 сіе іогще. 
2іе Ропп. 

Ом. нотные примѣры Ж 13, стр. 49 и 
№ 15, стр. 58. 

Считаю особенно полезнымъ заставлять 
исполнять всевозможные быстрые паесажи 
одновременно также и въ минорномъ ладу; 
всего лучше перемежать ихъ съ упражне¬ 
ніями въ мажорномъ ладу, такъ чтобы упраж¬ 
неніе въ мажорѣ тотчасъ же было спѣто 
ученицей въ минорѣ' безъ измѣненія, безъ 
приготовленія и безъ фортепьяно—и на обо¬ 
ротъ, упражненіе въ минорѣ ученица повто¬ 
ритъ тотчасъ же въ мажорномъ ладу. Учи¬ 
тель не долженъ помогать ни игрой на фор¬ 
тепьяно, ни своимъ пѣніемъ: онъ долженъ 
только, сыгравши какое нибудь упражненіе 
въ мажорѣ, сказать просто учащемуся — 
миноръ! или наоборотъ, послѣ того какъ 
ученица споетъ упражненіе въ минорѣ, ска¬ 
зать — мажоръ! Это все равно что вне¬ 
запная транспонировка 

Іез ёіёѵез опі §ёпёга1ешепі бе Іа бійісиііё а сЬапіег 
Іизіе Гіпіегѵаііе бе Іа зесопбе аидтепіёе диі 
з’уігоиѵе, еі цие і’аі та^иё ісі раг ипе реіііех. 
Ѵоіг Іез ехетріез Ж 13, раде 49 еі Л° 15, 

раде 58. 

Моп ехрёгіепсе ш’а боппё еп оиіге Іа соп- 
ѵісііоп бе Гіттепзе иіііііё (рГИ у а а Гаіге ехёсиіег 
без ехегсісез б’аёШЬб бе іоиіе езрёсе, ё§а1етепі 
бапз 1е тобе тіпеиг, еі ееіа тете еп аііег- 
папсе іттёбіаіе аѵес сеих би тобе тадеиг, 
І’ёіёѵе аргёз аѵоіг сЬапіё ип ехегсісе еп тад'еиг, 
беѵапі аііадиег іттёбіаіетепі 1е тёте ехегсісе 
еп тіпеиг, раг ссеиг, сотте іоиз Іез ехегсісез, 
еі запз Гаібе би ріапо; еі ѵісе-ѵегза, аргёз 
ип ехегсісе еп тобе тіпеиг Гёіёѵе 1е гёрёіега 
іттёбіаіетепі бе Іа тёте тапіёге еп тобе 
тадеиг, запз еще 1е ргоГеззеиг Іиі ѵіеппе еп аібе, 
пі раг Гассотра^петепі, піепіиі іоиапіб’аЬогб 
Гехегсісе. Аіпзі, аргёз аѵоіг уоиб п’ітрогіе диеі 
ехегсісе еп тадеиг, іі зе сопіепіега іоиі зітріе- 
тепі бе біге б Гёіёѵе: Міпеиг! ои, ѵісе-ѵегза, 
аргёз ^ие Гёіёѵе аига сЬапіё ип ехегсісе еп ті¬ 
пеиг,—1е ргоГеззеиг Іиі біга зеиіетепі: Жадеит! 
С’езі сотте ипе ігапзрозіііоп ітргоѵізёе; раг 
ехетріе: 

баз ѵогкоттепбе Іпіегѵаі бег ііЬеппаззідеп 
Зесипбе, геіп хи зііщеп, беп ЗсЬйІегп теізіеп- 
ікеііз зскѵѵег Гаііі. 
Зіеііе ЖоіепЬеІзрісІс Л» 13, рад. 49 ипсі 

Ж 15, рад. 58. 

Аиззегбет ІіаЬе ісіі ез аіз ііЬегаиз пиіхііек ег- 
ргоЬі, веІаиііёкеііз-ІІеЪипееп аііег Агі «ІеісЬГаІІз 
аисіі іп бег ЖбЛ-Топагі ѵотшекшеп, ипб біез 
зо^аг іп ипшіііеІЬагег Аіпѵесіізеіипд шіі бепеп 
бег ІЗ«г-Топагі; іп зоіеііег ЛѴеізе піітіісіі, базз 
біе Зскйіегіп, итпіііеІЪаг пасіібет зіе еіпе 
ИеЬип^ іп Виг #езип§еп, дапх сІіезеІЬе ІІеЬгтд 
иптіііеІЬаг ипб ипѵогЬегеііеі (аиз\ѵспбі§, \ѵіе аІІе 
ИеЬипееп), аііеіп, оіте ІІІіІ/е без Сіаѵіегз, іп 
МоЫ зіп&е,—ипб ипійекеЬгі,—еіпе Мшщ, зо 
еЬеп іп Моіі §езип§еп,—§1еіс1і багаиГіп Виг, 
оЬпе базз бег Ьеіігег Ыег еілѵа бигсіі Ѵог- обег 
Міі-8ріе1еп аиГ бет СІаѵіег, бегзеІЬеп хи НііІГс 
коште; зопбегп, еіпГаск пиг,—пасіібет ег еіѵѵа 
іг^епб еіпе ЫеЬипя тВиг ёезріеіі,—•бегЗсЫі- 
Іегіп хигиГі: МоШ— обег, ит§еке1ігі,—паск- 
бет біезеІЬе еНѵа еіпе 1:еЬип§ зо еЬеп іп Моіі 
ёезип§еп,—бег Ьеіігег ікг пиг хигиП: Виг!— 
Ез ізі біез ёІеісЬзат, ітргоѵізігіез Тгапзропі- 
геп, г. В. 

Голосъ. 
Сііапі;. 

8іп^э1;ішше. 

Фортепьяно. 
Ріапо. 

РіапоГогІе. 

См. нотные примѣры Ж 16, стр. 63—68. 

Едва ли нужно замѣтить, что не всѣ 
упражненія возможно перекладывать изъ ми¬ 
нора въ мажоръ и наоборотъ. Учителю ко¬ 
нечно предоставляется свобода выбирать 
ИЙ находить пригодныя для этой цѣли 
упражненія. 

Ѵоіг еп оиіге Іез ехетріез 
63—68. 

Ж 16, радев 

бе сопзібёге сотте Ь реіпе иёсеззаіге бе Гаіге 
оЬзегѵег ісі гще се пе зопі раз іоиз Іез ехег¬ 
сісез <ріі зе ргёіепі к ееііе ігапзрозіііоп бе таіеиг 
еп тіпеиг ои ѵісе-ѵегза. Се зега паіигеііетепі 
аи ргоГеззеиг Ь сЬоізіг ои к іпѵепіег іиі-тёте 
без ехегсісез ргорге Ь се Ьиі. 

ЯоіепЪеізріеІе Ж 16, рад. 63 Ыз 

Ез ЬебагГ Ьіег вчіЫкаит бег Ветегкип^, базз 
пісііі аІІе Пеѣип^еп біезе 11еЬег1га§ип§ ѵон Биг 
пасЬ Моіі, обег ѵоп Моіі паск Виг хиіаззеп. Ез 
ЬІеіЬі паііігІісЬ бет Ьекгег ііЬегІаззеп, біе хи 
біезет /ѵѵеске біепііекеп ЫеЬип^еп аизхи\ѵаЫеп, 
обег зеІЬзі хи егГтбеп. 
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ІХЩ. 

Переносъ голоса. — Рогіашепіо 

Рогіашепіо, рогіатепіз бі ѵосе, переносомъ 
называется обыкновенно соединеніе какого 
нибудь звука съ другимъ высшимъ или 
низшимъ. 

Подобно тому какъ въ деревянныхъ инстру¬ 

ментахъ (флейта, кларнетъ и т. д.) слышатся 
естественно только назначенные тоны, точно 
также и въ пѣніи при употреблнніи рогіашепіо, 
связывая два звука вмѣстѣ, не слѣдуетъ кромѣ 
этихъ двухъ звуковъ задѣвать какой нибудь 
промежуточный или какіе нибудь промежу¬ 

точные) между ними звукъ, даже и слегка. 

злих. 

Рогіашепіо. — Рогѣ <іѳ ѵоіх. 

бёпёгаіетепі оп арреііе рогіашепіо, рогіа¬ 
шепіо сіі ѵосе,—рогі сіе ѵоіх,—Іа ііаізоп 
(Тип зон а ип аиіге, вирёгіеиг ои іпГегіеиг. 
Бе тёте ^ие бапз Іез іпзігшпепіз а ѵепі, іеіз 

бие Іа сіагіпеѣѣе, 1е ЬаиіЬоіз, Іа ййіе еіс., оп 
п’епіепб паіигеііетепі цие Іез зопз ргезсгііз, бе 
тёте аиззі бапз 1е сЬапі; епііапі беих зопзеп- 
зешЫе, И пе (<аиі раз ди'оп епіепсіе й'аиігез 
зопз, (пп ои тёте рігтеигз аиігез зопз, 
соште еп раззапі), таіз ехсіизіѵетепі Іез сіеих 
80П8, диі сЫѵепі ёіге Ііёз: 

ѴШ. 

Тга§еп йѳг 8ііттѳ.— Рогіашепіо. 

Іш АІІ&етеіпеп. пеппі тан біе Віпсіипд ѵоп 
еіпеиі Топе ги еіпет апбегеп ЬбЬегеп обег ііеГегеп 
Топе: Ргадеп йег Зіітте, рогіашепіо, 
рогіашепіо сіі ѵосе. 

Аеітіісіі \ѵіе Ьеі Віазе-Іпзігитепіеп, Сіагіпеі- 
іеп, ОЬоеп, Ибіеп, и. 8. т—\ѵо паіигІісЬег- 
ѵѵеізе пит сііе хогдезскггеЬепеп Топе егкііп- 
деп,—йагТ, аисЬ іт 6езап§е Ьеі Атѵепбип§ без 
Рогіашепіо’з. аиззег сіеп ЬеЫеп ги хетЫп- 
еіепсіеп Тбпеп, кеіп ашіегег Топ, (обег 
оЭг,—теЬгеге апбеге багтзсЬеп1іе§епбе Топе) 
еі\ѵа, §1еісЬзат те іт ѴогйЬег^еЬеп,—ЬегііЬгі 
\ѵегбеп: 

Дурно 
Ѵісіеих. 

ГеЫогЬаГі 

Дурно. 
Ѵісіеих. 

КеЫегЬа П. 

Дурно. 
"Ѵісіеих. 

ГеЫегЬаГі. 

Ш 

і і і і 1 і 

Дурно. 
Ѵісіеих. 

РеЫегЬаГЫ 

Дурно. 
Ѵісіеих. 

РеЫегЬаГС. 

Лучшее средство—уничтожить такое дур¬ 

ное связываніе тоновъ—состоитъ въ выдер¬ 
живаніи надлежащимъ образомъ ритмическаго 
достоинства перваго изъ двухъ тоновъ и въ 
быстромъ связываніи его, но только уже тогда, 
со вторымъ тономъ (связывать надо хорошо 
и со вкусомъ), верхнимъ или нижнимъ. При 
дурномъ, ошибочномъ,безвкусномъ портаменто 
звуки связываютъ волоча одинъ къ другому, 

иными словами пространство между двумя зву¬ 

ками наполняютъ (часто далее пѣвецъ и не 
замѣчаетъ этого) чуть не хроматической гам¬ 

мой; въ этомъ недостаткѣ бываютъ иногда 
повинны даже и опытные пѣвцы, въ особенно¬ 

сти если имъ надо перейти съ высокой ноты 
на заключительную нижнюю. Конечно, ука¬ 

занное правило, не слѣдуетъ примѣнять 
всегда вполнѣ буквально потому что сухое 
и безвкусное рогіашепіо тоже плохо. Живое 
указаніе профессора, его собственное пѣнье, 
тутъ также необходимо, какъ и въ другихъ 
случаяхъ. На оборотъ рогіашепіо тонкое, му¬ 

зыкальное произведетъ большой эффектъ, 
какъ въ драматическихъ такъ и вълирическихъ 
моментахъ полныхъ горести, гнѣва, возбуж¬ 

денія точно также какъ и въ мѣстахъ нѣж¬ 

ныхъ, меланхолическихъ, поэтическихъ; его 
можно тогда сравнить съ нѣжнымъ, едва 
уловимымъ дуновеніемъ. 

Надо приложить много стараній для того, 
чтобы ученикъ научился хорошо связывать 
Два звука. Очень рѣдко, даже у пѣвцовъ опыт¬ 

ныхъ или знаменитыхъ, приходится слышать 
хорошо исполненное рогіашепіо, чтобы два 
звука, едва, почти непримѣтно, отдѣляясь 
Другъ отъ друга, въ тоже время какъ бы 
уничтожались одинъ въ другомъ. 
См. стр. 1 «Интонація* и стр. 71 «Фи¬ 

лированные звуки>. 

Ье шеіііеиг шоуеп б’ёѵііег ееііе Ііаізоп ѵісіеизе 
без зопз, с’езі, бе іепіг зігіеіетепі а Іа ѵаіеиг 
гкуіктщие диі Іиі геѵіепі сіапз іе іетрз 
іпсіідиё, Іе ргешіег зоп ішщи’б Гепігёе гЬуіЬ- 
шщие бе Іа зееопбе поіе, еі зеиіешепі аіогз, бе 
Іе Ііег рготріетепі еі тарЫетепі, шаіз аѵес 
§ойі еі ёіё&апсе, аи зоп виіѵапі зирегіеиг ои іпГе¬ 
гіеиг. С’езі ип рогіашепіо ѵісіеих, бёроигѵи 
бе §оііі еі сопбашпаЫе к іоиз ё^агбз, цие Іа 
Ііаізоп ігаіпапіе а Гех'сёз б’ип зоп б Гаиіге, ой 
аззея зоиѵепі, запз ^ие се зоіі тёше бапз Гіп- 
іепііоп бе Гехёсиіапі, Гезрасе ехізіапі епіге Іез 
беих зопз зе гешрііі ргезцие соште раг ипе §агаше 
сЬготаіщие, іпГгасііоп бопі зе гепбепі рагіоіз 
соираЫез тёше без сііапіеигз ИаЬіІез, зигіоиі 
диапб іі з’а§іі, к Іа Гт б’ип тогсеаи, бе раззег 
б’ип зоп -зирёгіеиг а ип зоп-йпаі іпГегіеиг. II ѵа 
бе зоі, ди’іі пе Гаиі раз, поп ріиз, ргепбге ееііе 
геша^ие а Іа Іеііге, саг ип етріоі зес еі запз 
§ойі би рогіашепіо езі іоиі аиззі сопбашпаЫе. 
Раг сопіге, ип рогіашепіо, ехёсиіё аѵес ип Гт 
§ойі тизісаі, реиі ёіге б’ип рдапб ейеі роёіщие, 
бапз Іез разза^ез бгашаіщиез аиззі Ьіеп <ріе бапз 
Іез тотепіз зепіітепіаих, бапз без рЬгазез ріеіпз 
бе боиіеиг, бапз Іа соіёге, Гіггііаііоп, аіпзі ^ие 
бапз Іез разза^ез боих, тёіапсоіідиез, роёіщиез; 
іі реиі аіогз ёіге сотрагё а аи зоиШе ргезщіе 
іюрегсерііЫе. 
Ь'ехетріе ѵіѵапі сіи рго/еззеиг боппё 

раг Іиі еп сЬапіапі Іиі тёше беѵапі 1’ёіёѵе, езі 
іпсІізрепзаЫе ісі сотше аіііеигз. 

Оп сгоіга біГПсіІетепі сотЬіеп бе реіпе іі Гаиі 
зе боппег, роиг аггіѵег й се іціе Гёіёѵе арргеіте 
а Ьіеп Пег' епзетЫе беих поіез,—іі езі тёте 
ігёз гаге б’епіепбге без поіез Ыеп Ііёез, раг без 
сііапіеигз ои без сапіаіаігісез ехрёгітепіёез еі 
тёте бёій сёІёЬгез,—без поіез зі Ыеп Ііёез еп- 
зетЫе, ^ие,—зе бёіасЬапі рге8^ие іпрегсерііЫе- 
шепі Типе бе Гаиіге, еііез зе /огміепі еп тёте 
іетрз ргезцие 1’ипе бапз Гаиіге. 
Ѵоіг раде 1, <Іпіопаііоп>, еі раде 71, 

<8оп$ {іІёз>. 

Баз Ьезіе Міііеі, біез /!ёкіегка^іе ѴегЬіпбеп 
бег Топе ги ѵегтеібеп, йпбеі тап багіп, базз 
таи беп егзіеп бег Топе дат депаи іп йет 
гіітіт 2еіііпааззе гикоттепИеп гкуіктг- 
зскеп ІѴегіке аизЬаІі, ипб бепзеІЬеп егзі бапп 
рготрі, аЬег зсЬбп ипб §езсЬтакѵо11 тіі бет 
апбегеп Топе гизаттепЪіпбе, зо\ѵоЫ аиі- аіз 
аЬѵѵагіз. Баз йЬетаззщ зіагке ёезсЬтаскІозе 2и- 
заттепзсЫеіГеп гѵѵеіег Топе, ѵѵо піеііі зеііеп,— 
оіте базз біез еі\ѵа зеІЬзі ѵот 8ап§ег ЬеаЬзісЬіщі 
\ѵігб, — §ІеісЬзат бег, гѵѵізсЬеп беп Ъеібеп ги 
Ыпбепбеп Тбпеп ЬеГтбІісЬе 2тзсЬепгаит, Газі 

і \ѵіе еіпе сЬготаіізсЬе 8са1а бигсЫаиГеп \ѵігб,— 
ттіе шап біез Ьаиб^ веІЬзі ѵоп зопзі гесЬІ §иі 
йеЬіІбеіеп Заіщегп, Ъезоибегз гіѵізсЬеп г\ѵеі 
8сЫиззіопеп, ѵоп еіпет ЬбЬегеп ги еіпет ііеГегеп 
Топе аЬѵѵагіз, Ьбгі,—ізі еіп ЬбсЬзі ѵепѵегЙісЬез, 
еезсЬтаскІозез, /Шегка/іез рогіашепіо. Біезе 
Ветегкип§ ізі паіигІісЬ кеіпезѵѵеёз §апг Ьисіг- 
зіаЫісЬ ги пеіітеп, бепп,—еіпе §апг ігоекпе, 
§езсЬтаск1озе Ап\ѵепбип§ без Рогіатепіо’з ізі 
§апг еЬепзо ѵешегДісЬ. Ваз ІеЬепсІіде Беізріеі, 
№Іе ез бег ЬеЬгег АигсК егдепез Ѵогзіпдеп 
?еЬеп капп, ізі аисЬ Ьіег,те йЬегаІІ, гиг кіагеп 
Ѵегзіапбіёипё поікгѵепсіід. Ба§е^еп капп еіп, 
тіі Геіпет тизікаІізсЬет ОезсЬтаск аиз§еГиЬіТез 
Рогіашепіо, іп бгатаіізсііеп, \ѵіе ап §ейіЫѵо11еп 
8іе11еп,—іп2огп, іп апГ^еге^іег 8ііттипе, зоте 
іп \ѵеіеЬеп, \ѵеЬтііі1п§еп, роеіізсЬеп Мотепіеп, 
еі\ѵа, еіпет гагіеп НаисЬе ѵег&ІеісЬЬаг. ѵоп ЬбсЬзі 
роеіізсЬег \Ѵігкип§ зеіп. 

Ѵісіе рад. 1, * Ѵот Топ-Ап за! г л ипЛ 
рад. 71, іАиззріппеп, Тгадсп йез Топсз-». 
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ІХГѴ. 

Дыханіе при пѣніи. 

Одно изъ важнѣйшихъ условій въ пѣніи 
есть умѣнье владѣть дыханіемъ. Изученіе 
этой стороны искусства дѣйствуетъ благотворно 
и на здоровье учащихся: правильныя вдыханіе 
и выдыханіе—лучшія средства для укрѣпле¬ 
нія легкихъ. Конечно, много зависитъ отъ 
толковаго, правильнаго обращенія съ дыха¬ 
ніемъ; при дурныхъ указаніяхъ и тутъ можно 
сдѣлать зло и даже нерѣдко вполнѣ разстроить 
здоровье. Постоянное, короткое, быстрое 
и неправильное дыханье даетъ звуку особый 
простуженный тембръ, — явленіе, представ¬ 
ляющееся часто и въ причинѣ котораго по¬ 
нимающій дѣло не можетъ сомнѣваться долго. 
Дыханье должно производиться безъ видимаго 
усилія, не должно быть замѣчаемо ни слу¬ 
хомъ постороннихъ, ни видимо послѣдними; 
плечей поднимать не слѣдуетъ. Части шеи 
и груди, входящія тутъ въ работу, тѣже са¬ 
мыя, которыя производятъ звукъ, т. е. легкія, 
горло и гортань. Дыханье не должно быть 
тяжелымъ,' ни останавливать или искажать 
какимъ бы то ни было образомъ ритмъ испол¬ 
няемой пьесы. 
Вдыханіе надо дѣлать, втягивая слегка 

плечи, держа грудь свободно, слегка выда¬ 
ющеюся, голову—прямо, животъ слегка втя¬ 
нутымъ, начиная съ впадины желудка или по 
крайней мѣрѣ не выпячивая его слишкомъ 
впередъ. Легкія, при такомъ положеніи тѣ¬ 
ла, наполнятся воздухомъ медленно и'безъ 
усилій и выдыханіе можетъ быть сдѣлано 
тоже медленно вполнѣ по произволу пѣвца. 
Искусство медленнаго дыханія получило тех¬ 
ническое итальянское названіе гезріго. Позд¬ 
нѣе надо будетъ упражняться въ .короткомъ 
и быстромъ дыханіи—шегго гезріго у италь¬ 
янцевъ*). 

Многія изъ извѣстныхъ мнѣ методъ пѣнія 
обращаютъ слишкомъ мало вниманія на дыха¬ 
ніе и его раздѣленіе. Между тѣмъ, учитель 
долженъ съ первыхъ же элементарныхъ упраж¬ 
неній обратить на этотъ пунктъ непрерывное 
вниманіе, потому что въ этомъ случаѣ, какъ 
и во многихъ другихъ трудно исправлять уже 
вкорененные недостатки; напр. тяжелое, замѣт¬ 
ное дыханіе иногда похоже чуть ли не на 
храпѣніе. Если, вслѣдствіе ли лѣни или не¬ 
достатка вниманія—позволять ученику ды¬ 
шать часто и по произволу, напримѣръ послѣ 
каждой фразы какъ бы коротка она не была, 
онъ такъ привыкнетъ къ этому, что впослѣд- 

*) Въ своемъ замѣчательномъ произведеніи <Ь’Агі 
4и сііапі» Жюль Одиберъ совѣтуетъ слѣдующее: 

* Дыханіе. Опереться локтями такъ, чтобы тѣло 
поддерживалось руками и держало бы плечи непо¬ 
движными; открыть ротъ такъ, какъ нужно для бук¬ 
вы а: вдохнуть быстро большое количество воздуха 
надувая то, что называютъ впадиной желудка. ’ 

«Выдыханіе. Поставить зубы на нижнюю губу 
какъ бы для того чтобы сказать букву о, поддер¬ 
живать сколько можно образованіе этой согласной 
оставляя воздухъ выходить до тѣхъ поръ, дока не 
появится вновь звукъ гласной». 

XIV. 

Бе Іа гезрігаііоп <Іапз 1ѳ сЬапѣ. 

Ь’агі сГаггіѵег а ип роиѵоіг сотріеі еі іііітііё 
виг Іа бігесііоп сіе Іа гезрігаііоп езі Типе сіев 
сопсІШопв ргіпсіраіев би сііапі, еі Гёіибе бе ееііе 
ЬгапсЬе бе Гагі езі еп оиіге б’ипе іштепзе іпііиепсе 
виг 1а вапіё бе Гёіёѵе; Гаврігаііоп еі Гехрігаііоп, 
зиіѵапі Іез гё§1ез бе Гагі воиі без ріив ргоргез 
а іогіійег Іез роишопв. Веаисоир бёрепб, іоиіе- 
іоів, би ігаііетепі агіівіідие еі арргоргіё бе Іа 
геврігаііёп, еі Ьіеп би шаі реиі гёвиііег бе бі- 
гесііопв ѵісіеивев бапв ееііе ЬгапсЬе бе Гагі; іі 
аггіѵе теше аввег воиѵепі дие Іа запіё еп реиі 
ёіге ріив ои тоіпз аііёгёе ои тіпеё. Ьа гезрг- 
гаііоп сопііітеііе, соитіе, г арійе еі іШтііёе 
боипе еп оиіге воиѵепі аи зоп ип ІішЬге сГеп- 
гоиетепі б’ипе еврёсе іоиіе рагіісиііёге, рЬёпо- 
тёпе диі ве ргёвепіе ігёв ігёдиешшепі, еі виг Іа 
саизе гёеііе бидиеі 1е соппаіввеиг пе реиі гезіег 
1оп§іетрв еп боиіе. Еа гезрігаііоп сіоіі зе 
(аіге запз еЦ'огі ѵізіЫе, запз ёіге епіепдие 
пі оЪзегѵёе, еі вапв дне Гоп Іёѵе Іез ёраиіез; 
Іез рагііев би сои еі бе Іа роіігіпе диі епігепі 
еп іопсііоп ісі, вопі Іез тётев дие ееііев диі 
ргодиізепі 1е воп ргоргетепі біі, а Гаібе бе 
Іа гезрігаііоп, ваѵоіг: Іез роитопз, Іа ігасііёе 
еі 1е Іагупх. Ьа гезрігаііоп бапз 1е сііапі пе 
боіі раз ёіге ревапіе, пі аггёіег ои аііёгег б’ипе 
тапіёге диеіеопдие 1е гЬуіЬше би тогсеаи дие 
Гоп сііапіе. 
Ь'азрігаііоп ве Гега еп гепікапі 1ё§ёгешёпі 

Іев ёраиіез, еп іепапі Іа роіігіпе ІіЬгз еі ип реи 
ваіііапіе, Іа іёіебгоііе, Іеѵепіге ип реи еп бебапв, 
ё рагііг би сгепх бе Гевіотас, ои би тоіпз, пе 
беѵапіраз в’аѵапсег б’ипе тапіёге зепвіЫе. Бапз 
ееііе ровіііоп, Іев роишопв зе гетрііввепі б’аіг 
Іепіетепі еі вапв ейбгіз, еі Іа гезрігаііоп реиі 
ёіге геіепие Іоп&іетрв а ѵоіопіё, роиг геввогііг 
епвиііе іоиі аивзі Іепіетепі. Оп а боітё еп ііаііеп 
1е іегще іесЬпідие бе «гезріго» ё Гагі бе гезрігег 
Іепіетепі. Ріив іагб, оп беѵга аивзі ехегеег Гаврі¬ 
гаііоп еі Гехрігаііоп гарЫез еі соигіез, 1е 
«т егго гезріго» бев Ііаііепв *). 

Ріизіеигв без Ёсоіев бе сііапі а тоі соппиез, 
опі іогі, зеіоп тоі, еп ассогбапі ігор реи б’аііеп- 
ііоп, бёз 1е ргетіег іетрв без ёіибев, а 1а сііѵізіоп 
еі а ѴагЬ сіе гезрігег еп дёпёгаі. бе ігоиѵе 
іоиі аи сопігаіге дие 1е ргоіеввеиг у боіі аррогіег 
ипе аііепііоп зрёсіаіе еі іпсевзапіе сіёз Іез рге- 
тіегз ехегсісез ёіётепіаігез, саг ісі, сотте 
бапв ипе іоиіе бе саз, іі езі ехеевзіѵетепі біі- 
йсііе бе соггі§ег ріиз іагб бев бёіаиіз епгасіпёз, 
іеів ди’ипе гезрігаііопфевапіе, регсерііЫе, воиѵепі 
вешЫаЫе ё ип гопііетепі, еіс.; ві, раг ехетріе 
оп регтеі ё Гёіёѵе бе гезрігег ігёдиеттепі еі 
ё ѵоіопіё, реиі ёіге тёте, аргёв сЬадие ріігазе 
ріив ои тоіпв Ьгёѵе,—воіі раг тапдие б’аііеп- 
ііоп ои раг рагевве,—И з’у ЬаЪііиега іеііетепі, 
ди’іі Іиі вега ріив іагб іогі біійсііе, б’ехёсиіег 

*) Ыапз 8оп оиѵгаце гетагдиаЫе «ІГАгІйи сііапі,» 
іГиІев АийіЪегі гесоттапйе Іеэ ргосёсіёз зпіѵапі: 

«Іпврігаііоп. 8’ассоигіег, Де тапіёге ё се с;ие 1е 
согрз рогіе виг Іев Ьгав еі Ііеппе Іев ёраиіез ітто- 
Ьііев, оиѵгіг Іа Ьоисііе соготе роиг Йіге а, азрігег 
гарійетепі ипе ^гашіе диапіііё Й'эіі* еп р;опЙапІ се 
Чч чп арреііе 1е сгеих Не Гезіотас. Ехрітаііоп. Розег 
Іез Йепів виг Іёѵге іпГёгіеиге, сотте роиг Йіге ѵ, 
таіпіепіг 1 агІісиЬіІіоп Йе ееііе сопзоппе аиззі 1ои§- 
Іешрз ^ие роззіЫе, еп Іаівзапі зогііг 1’аіг Іепіетепі 
Інвди’ё 1’ехріозіоп Йе Іа ѵоуеііе». 

ХІГѴ'. 

Баз АіЬтеп Ъѳіт вѳзапдѳ. 

Біе Кипзі, ипитвсЬгапкіе МасЫ ііЬег беп 
Аіііет хи ег1ап@еп, Ьіібеі еіп Наиріегіогбетівв 
Ьеію безапде, ипб баз Зіибіит біевев 2\ѵеі§ев 
бег Кипзі ізі гибет ѵоп ёговзет Еіпііивв аиібеп 
бевипбЬеіізгивіапб бег Зеішіег; кипзі§егесЫев 
Еіп- ипб Аив-Аіішеп ѵѵігкі зіагкепб ипб кгаііі- 
&епб аиі біе Ьипгеп. Ѵоп бег кипві§егесЫеп ипб 
гісЬііёеп ВеЬапб1ип§ без АіЬетв Ьап§і ипепбИск 
ѵіеі аЬ, ипб капп, Ьеі іаівсііег ипгісЫщегАп- 
1еііип§ еЬеп біевев 2іѵеі§ев бег Кипзі, ѵіеі ІІпЬеіІ 
ап^егісЫеі, )а, пісЬівеІіеп, біе вевипбЬеіі ипіег- 
§гаЬеп ѵѵегбеп. Баз ип^еЫпбегі зсіігапкепіове, 
тааззіоз зекпеііе Аиззіготеп сіез Аіііет я 
ѵегіеіііі ііЬегбіев дет Топе оіітаів еіпеп ип- 
всЬопеп 2иваіг ѵоп Неізегкеіі рпг еі^епегАгі; 
сіпе Егвс1іеіпип§, біе гесііі Ьаи%ѵогкотті, ипб 
ііЬег бегеп еі^епіИсЬеп вгипб, бег 8асЬкеппег 
піеііі 1ап§е іт 2\ѵеііе1 веіпкапп. Баз Аіітіеп 
тизз оііпе зіскіііске Апзігепдппд, ипког- 
Ьаг, ипб оіте йіе Зскиііегп ш ЬеЬеп, ѵог 
вісЬ^еЬеп; біе ЬіегЬеі іи Еипкііоп ігеіепбеп ТЬеіІе 
бев Паівез ипб бег Вгиві, віпб біевеІЬеп, іѵеіеііе 
тіі Нііііе бев АіЬетв беп Топ етеидеп, паш- 
Іісіі: біе Тип де, біе Ьіфгокге игиібег Хекі- 
ІіорТ Баз АіЬтеп Ьеіт безап^е багі іѵебег 
вс1і\ѵег1а11і§ веіп, посЬ беп ВІіуіЬтив бев ѵог- 
гиіга§епбеп Мивікзіііскез іг§епб\ѵіе ѵетеегп обег 
йог віогеп. 
Баз Еіп-Аііітеп §езс1іеЬе Ьеі ІеісЬі еіп§е- 

го&епеп Зскиііегп, Ьеі ігеі еіѵѵаз Ііегѵогігеіеп- 
бет Вгизіказіеп, §егабе ^еііаііепет Корі\ 
ѵоп бег Неггр'иЬе ап ІеісЬі етдао&епет ТеіЬ, 
хѵеіеііег Іеігіеге іебепіаііз піеііі іпегкіісіі Ьегѵог- 
ігеіеп багі. Іп біезег 8іе11ип§ іііііеп зіеіі біе Ьип^еп 
оЬпе Ап$ігеп§ип§ Іап^заш тіі ЬиІі, ипб бег АіЬет 
капп во пасЬ ВеІіеЬеп Іап&е аиз^еііаііеп ѵѵегбеп, 
ипб ѵѵіебег 1ап§зат аиззіготеп. Біе Кипзі бев 
іапдеп АШетз ЬегеісЬпеі тап тіі бет ііа- 
ІіепівсЬеп Кипвіаизбгиске тезріто. Зобапп шивз • 
враіегЬіп аисЬ баз зсііпеііе, кигге, Еіп- ипб 
Аив-АіЬтеп,—тегго гезріго,—§ейЫ хѵегбеп *). 

Іп тапсЬеп тіг Ьекаппіеп 6езап§8сЬи1еп ѵег- 
іаЬгі тап, теіпег АпвісЬі пасЬ, іаІзсЬ, іпбет 
тап тЬгепб бег егвіеп 2еіі без безап^віибіишв 
аиі біе Еіпікеііипд, ипб ііЬеіѣаирі аиі біе 
АН сіез Аіѣпепз тіг ^епп^е Аиітегквашкеіі 
гісЬіеі; ісіі Гтбе §апг іт бе^епіЬеіІ, базе бег 
Ьеіігег діеіеіь, Ъеі йеп етзіеп Еіетепіат- 
ТІеЪипдеп ипаЫавзщ веіие ипаиз^езеігіе Аиі- 
тегкваткеіі Ьіегаиі ги гісЬіеп Ьаі, ба аисЬ Ьіег 
еіптаі еіп§еіѵигге1іе РеЫег,—іѵіе $сЬ\ѵегіа11і§е8, 
ЬогЬагез, оіі ѵѵіе ЗсЬпагсЬеп кііп^епбев АіЬтеп, 
и. в. іѵ., враіегЬіп оіі пиг аиввегві всЬіѵег ѵѵіебег 
аЬги^еіѵоЬпеп віпб; ѵѵепп тап бет ЗсЬиІег г. В. 
егІаиЫ, пасЬ еі^епет ВеІіеЬеп,—веі езаив Вп- 
асЬіваткеіі обег ТгаёЬеіі,—о(і, еіѵѵа пасіііебег 
кіеіпеп РЬгаве, т аіігтеп, во ѵѵігб зісЬ бег- 

*) АийіЬегі, іп зеіпет ЛѴегке «Ь’Агі дп 
сііапі;» етрЛеЫі, сіазв шап Ьеігп ЕіпаіНтеп, сИе 
ЕПЬо&еп аиі* еіѵѵаз зііиге, зо (Іазз йег Кбгрег аиГ 
йепзеіЬеп гиЬе ипб біе 8с)іиНегп Ьеѵѵе^-ппдзіоз Іаззе; 
беп Мипб.бЙГпеп, ѵѵіе ѵѵепп тап а аизаргесііеп ѵѵоЛс, 
ипб іпбет тап біе зо^епатИе НеггдгиЬе апзсЬѵѵіІІ^ 
еіпе ^го83е Л и 11 зсЬпеП еіпаііітеп. Веіт 
АизаіНтеп5 біе 2йіте аиГ біе ИпіегИрре зеігеп^ 
ѵѵіе ѵѵепп тап ѵ аиззргесЬсп ѵѵоііе, ипб біе Айз- 
зргасііе біезез Сопзопапіз зо Іап^е аіз тао;1іс1і ѵег- 
го^егп, іпбет тап біе Ьиі’і 1ап§;зат аиззігбтеп 
Ійззі, Ьіз гит 2ит-Ѵоі*8с1іеіп-Коттеп бее Ѵосаіз. 
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ствіи ему будетъ чрезвычайно трудно испол¬ 
нять длинныя, непрерывныя фразы только 
однимъ дыханьемъ; а между тѣмъ въ пѣ¬ 

ніи существуетъ тысяча случаевъ, гдѣ все 
зависитъ отъ хорошаго, незамѣтнаго и дол¬ 

гаго дыханья 
Какъ голосъ дѣлается сильнѣе, обширнѣе, 

еп ипе зегііе гезрігаііоп, йе Іоп&иез ркгазезип- 
іпіегготриез; еі ссрепйапі, йапз 1е скапі, іі ехізіе 
ипе Гоиіе йе саз ой іоиі йёрепй й’ипе гезріга- 
Поп заіпе, Гогіс, ітрегеерііЫе, еі Й’ипе еіепйие 
аиззі Іопдие чае роззгЫе. 

і Бе тёте <ще. Іа ѵоіх йеѵіепі ріиз Гогйе, ріиз 
! ріеіпе, ріиз еіепйие раг Йез ехегсісез іескпіциез 
Ьіеп йігікёз, йе тете, раг йез ехегсісез апа- 

звучнѣе, благодаря хорошо веденнымъ тех-1 і()аиед ]а гезрігаііоп дадпега реи-й-реи еп 
ническимъ занятіямъ, также точно вслѣдствіе 
упражненій дыханье усиливается, дѣлается бо¬ 

лѣе послушнымъ, позволяя ученицѣ впослѣд¬ 

ствіи управлять имъ вполнѣ независимо., побѣ¬ 

ждать трудности, казавшіяся непреодоли¬ 

мыми, оставляя ей сокровище неистощимыхъ 
эффектовъ, о которыхъ сначала трудно со¬ 

ставить себѣ и понятіе. Позже, и сообразно 
съ обстоятельствами можетъ быть и одно¬ 

временно слѣдуетъ пріучать ученицу дышать 

зеІЬе йіез йегтаззеп аіщеѵѵбЬпеп, йазз ез іЬт 
зраіег зек зсіілѵег лѵегйеп \ѵіігйе, Іаіщеге ипй 
зеііг Іаіще ипипіегЬгосІіепе Рказеп тіі пиг Еіпет 
АіЬеш аизгийікеп; ипй йеппоск кап§1 Ьеіт 6е- 
защщ зо ипепйііск тіеі ѵоп йет Ѵегто^еп еіпез 
§езипйеп, зіагкеп , ё'егаизсЫозеп, тддііскзі 
Іапдеп Аікет'з аЬ. 

бапг іп йет Мааззе, хѵіе йіе Зіітте йигск 
кйпзііегізсіі лѵок1§е!еііеіе БеЬипдеп зііігкег, лѵокі- 
кііщщпйег, ѵоШонепйег, ипй итіаіщгеіскег лѵігй, 
—еЪепзо той йег Аіііет аіітакіщ ап Кгай, 
Аизйаиег, Аизйекпшщ ипй Еіазіісііаі детппеп, 

такъ быстро, какъ только возможно, не но-! р^іехіе йе зе герозег раг саизе йе Іа гезріга- 

і'огсе, еп йигёе, еп еіепйие еі еп ёіазіісііё, се 
циі ргосигега ріиз іагй а Геісѵе Іа іасиііе йе 
§оиѵегпег іпйёрепйаттепі за гезрігаііоп, епіиі 
зсгѵапі а таіігізег аѵес і'асііііё гіез йШісиІіёз, 
циі (ГаЬоічІ рагаіззепі іпзиппопіаЫез, еі еп Іиі I лѵеІсЬев Йет Зскіііег зраіегкіп еіп піетаіз ги ип- 
Й'агапііззапі ип Ігёзог йез ріиз Йёіісіеих еІГеіз, іегзскаігепйег О-етпп, еіпе Рипй^тЬе йег Ьегг- 
йопі аиратѵапі іі Іиі аигаіі 61с ітроззіЫе сіе; Іісіізіеп каит §еакпіеп ЕІГесіе той. Зраіегіііп, 
зе іаіге ипе ійёе. Ріиз іагй еі зиіѵапі Іез сіг-: ипй паск Іітзіапйеп, (азі діпсіігеііід, ізі йег 
сопзіапсез, он каЬііиега ргездие зітиНапё- 
тепі, Геіеѵе, а гезрігег аиззі гарісіетепі 

Зскіііег аиск Йагап ги §е\ѵокпеп, тддііскзі 
зскпеіі ги аіктеп, іпйет тап йетзеІЬеп ііпіег 

дне роззіЫе, еп пё Іиі рсгтеііапі, зоиз аисип і кеіпегіеі Ѵопѵаий ё'езіаііе, \ѵакгепй йез 8іп§епз 

зволяя ей ни подъ какимъ предлогомъ ради 
дыханья отдыхать во время пѣнія, останав¬ 

ливаться и прерывать произвольно и безполез¬ 

но музыкальную фразу. Потомъ можно сораз¬ 
мѣрить быстроту темпа, смотря по дыха¬ 

тельной способности ученика. По этой лее 
причинѣ, темпъ вначалѣ упражненій берется 
относительно медленный; ускоряютъ его толь¬ 

ко постепенно по мѣрѣ того какъ вслѣдствіе 
упражненій ученица пріобрѣтаетъ привычку 
долгаго дыханія и слѣдовательно и возмож¬ 

ность мѣнять его быстро. Поэтому слѣдуетъ 
обратить вниманіе на то, чтобы каждое 
упражненіе 
конца въ одномъ и томъ же темпѣ 
Если будетъ замѣчена погрѣшность противъ 
этого правила, т. е. если ученица станетъ | 

безсознательно задерживать или ускорять, 

тогда надо начать снова и продолжать все 
упражненіе съ самого начала медленнѣе. При; 

зіек кіег ойег йогі йез Аіктепз гѵедеп §1еіск- 
зат апзгшчікеп ипй йайигск Йіе гкуіктізске Рка- 
зе иппбікі#епѵеізе лѵііікикгііск аиігикаііеп ойег 
ги ѵеггйскеп; Йезкаік гіекіе тап аиск йіе Зсігпеі- 
Іідісеіі йез Ееіітааззез (йез Тетро’з) паск 
йег Кезрігаііопз-Сарасііаі, йет Аіктипдзѵег- 
тодеп йез Зсігйіегз еіп. Аиск зскои аиз йіезет 
бгипйе зеі Ап/апдз йаз Ееіітааз йег ОеЬшщеп 
§етаззі§іег, ипй паск МааззіщЬе йез гппектепй 
Іапдегеп Аікетз,—то йез ѴегтйёШ, йеп- 
зеІЬеп зекпеііег гѵеекзеіп ги Ыппеп,—капп 
тап аізйапп аиск йаз Тетро йег Мшщсп Ье- 
зс.Ыеипідеп. Мап каі йезкаік зеіпе ѵоііе АиГ- 
шегкзашкеіі Йагаиі ги гіекіеп, йазз дейе Ле- 
Ьипд ѵот Ап/апде Ыз ггт Епйе і п Л е т- 
зеІЬеп 2еіітааззе йигск^еГіікгілѵсгсіе, 
ипй йогі, луо йа^е§еп рГекІі \ѵігй, й. к. лѵо 
йег 8скіі1ег рІОігІіск, 2,'іеіскзат итѵШкіікІіск 
Іапдзатег зііщі (гаікиііігі), ойег аиск зекпеі- 
Іег, — зо ізі Йаз Тетро, ѵот Ап/'апде йег 
ЛеЬипд ап, Іапдзатег ги пектеп. Шегкеі 
ізі (ейо'ск гипаекзі ги еі^гітйеп, ок ЛпраМд- 
Ьеіі ойег ЛпдеііЫкеіі йез Аікетз, — ойег 
еілѵа,—Мапдеі ап Ъегеііз егіапдіег КеЫ- 

въ неспособностиГ(іап8 іе тапдие йе йехіегііе зи^запіе йи'^егіідіті, йіе Зскиій кіегап ігаёі,—-шийапп, 
'паск йег еіпеп ойег йег апйегеп 8еііекіп, ѵег- 
тіііеіпй ипй ѵегкеззегпй еіпгизскеііеп. Еп§- 
кгіізіі^е, кшгаіктійе Регзопеп, ипй лѵагеп зіе 

ііоп, га еі Іа репйапі Іе скапі, еі й’аггеіег он 
а йегап^ег раг Іа Іа ркгазе тизісаіе агЪіігаіге- 
тепі еі іітіііетепі; он іё^Тега епзиііе Іа га- 
ріеіііе йе тоиѵетепі сіи іетрз зиг Іа с.а- 
раегіе гезрігаіоіге сіе Геіеѵе. Раг Іа тете 
гаізоп, Іе тоиѵетепі, Іе іетрз зет геіаііѵетепі 
ріиз тойёгё аи соттепсетепі Йез ехегсісез, рот 
ёіге ассеіёге епзиііе а тезиге цие Іез ёіийез 
пигопі ргосигё а Геіеѵе ипе гезрігаііоп 
Іопдие еі раг зиііе Іа сарасііё йе Іа скапдег 
ріиз гарійетепі. Еп соі^иепсе, оп аига а 
аррогіег іоиіе зоп аііепііоп а се дне сікідие 
ехегсісе зоіі ехёсгсіё сГип Ъоиі а Гаиіге 
зиг Іе тёте іетрз, еі й се ^иера^ іоиі 

выдерокивалось сначала до \ ой іі езі рёскё сопіге ееііе гё§1е, с’езі-а-йіге 
. | ^иапй Геіеѵе, еотте іпѵоіопіаігетепі, гаДепііі 

ои ассёіёге іоиі а соир Іе тоиѵетепі оп йеѵга 
йез ГаЬогй а Нацист еі сопііпиег іоиі Гехегсісе 

Ійаиз ип тоиѵетепі ріиз тойёгё. Пуант іопіе- 
і'оіз Иен й’ехатіпег еі 1а гаізоп йи йёіаиі зщпаіё 
еі Йе з’си гепйге Ьіеп сотріе, йе ѵоіг з’іі а зоп 

: огіё'іпе йапз Гіпсарасііё, йапз Іе тапдие йе 
этомъ надо однако сперва убѣдиться, въ чемъ | р0иѵоіг зиг Іа гезрігаііоп. ои репі еіге епсоге 
лежитъ причина промаха- " .. 
къ долгому дыханью или въ недостаточной | дозіег. Ьа саизе сіи йёГаиі сопзіаіёе, оп рго- 
опытности горла и тогда принимаютъ тѣ или і еёйега епзиііе аих тезигез пёсеззаігез роиг іе 
другія мѣры, смотря по необходимости. Особы | іаіге йізрагаііге ои у рогіег геюёйе йапз 
съ узкою грудью и короткимъ дыханьемъ, будь 
онѣ одарены отъ природы далее прелестнѣй¬ 

шими голосами, никогда не въ состояніи сдѣ¬ 

латься первоклассными пѣвицами. 
Въ противность нѣкоторымъ школамъ пѣ¬ 

нія, гдѣ о дыханьи идетъ рѣчь поверхностно 
или сравнительно поздно (когда ученица за¬ 

нималась такъ долго, что можетъ уже пѣть 
большія аріи или другія подобныя вещи), 
я считаю весьма возможнымъ, какъ уже за¬ 

мѣчено выше, чтобы учитель посвятилъ долж¬ 

ное вниманіе съ самаго начала занятій на 
правильное распредѣленіе и постепенное раз¬ 

витіе дыханія. Печальныя послѣдствія могутъ 
оказаться тамъ, гдѣ не обратятъ должнаго 
вниманія на этотъ пунктъ, 

пренебрегутъ имъ. 

Правильное дыханіе, сообразное указа¬ 

ніямъ искусства, не только можетъ, но дол¬ 

жно доставить ученицѣ возможность пѣть 

ипе 
ои йапз І’аиіге йігесііоп. Ьез регзощіез азікта- 
ііциез, ои а гезрігаііоп соигіе, не йеѵіепсігопі 
Іатаіз й’ехееііепіз скапіеигз, зі тете Іа паіиге 
Іез аѵаіі йоиёез йе Іа ріиз кеііе ѵоіх. 

А Горрозё йе кеаисоир (Гаиігез ёсоіез йе скапі, 
ой Гехегсісе ргаііцие еі зрёсіаі Йе Іа гезрігаііоп 
п’езі еще тёйіосгетепі ігаііё, ои аиззі, реиі- 

; ёіге, зе ігоиѵе акогйё Ьеаисоир ріиз іагй, 
циапй Іез ёіёѵез ёіийіепі сіериіз Іоп^іетрз еі ехё- 
сиіепі тёте Йёщ йе ёгапйз аігз ои й’аиігез тог- 
сеаих йіШсіІез, іе сопзійёге іпйізрепзаЫе (сотте 
Іе Гаі йёщ Гаіі окзегѵег ріиз каиі) цие Іе рго- 
Геззеиг рогіе ігёз зёгіеизетепі зоп аііепііоп аи 
ігаііетепі еі й Гехегсісе зеіоп Іез гё§1ез Йе Гагі, 
сотте аи йёѵеіорретепі згсссеззі/ йе Іа 
гезрігаііоп, еі ееіа йез Іе соттепсетепі еі 
йез Іез ргетіегз ехегсісез, Іез зиііез Іез 

или же вовсе | ^и& ігізіез роиѵапі гёзиііег Й’ипе пёёіщепсе 
рагііеііе оп іоіаіе йе сез ёіийез. Ье ігаііетепі 
соггесі, зеіоп Іез гЬдІез йе Гагі, йе Іа 
гезрігаііоп реиі поп-зеиіетепі, таіз йоіі іоигпіг 
й Гёіёѵе Іа іаспііё йе скапіег запз Гаіі^ие Іопд- 

ѵоп йег Иаіиг тіі Йен кеггііекзіеп Зііттеп аиз- 
§езіаііеі, кбппеп піетаіз аиз§егеіскпеіе 8ап§ег 
лѵегйеп. 

АѴіе зскоп океп кетегкі, каііе іек ез іііг йигск- 
| аиз іѵіекііё, йазз йег Ьекег,—(іт 6е§епзаіге 
тіі тапскеп апйегеп 6езап§8ски1еп, \ѵо йіе Ве- 
капй1ип§ Йез Аікетз епіѵѵейег пиг йіігГіщ, ойег 
аиск, егзі ѵіеі зраіег, лѵепп Зскіііег Ьегеііз зо 
1ап§е зіийігі какеп, йазз зіе зскоп §гоззе Агіеп 
ойегапйеге Зіііске зііщеп,—іп Апгещпй @еЪгас1іі 
ѵѵігй,—) діеіеіь Ап/'стдз, зсіюп Ъеі йепег- 
зіеп ЛеЪипдеп зеіпе §апге АиМегкзащкеіі йег 
гіскіщепВекапй1ип§, Еіпікеіімщ, ипй аІІшйк1і§еп 
Епітскеіипд йез АіЪетз гилѵепйе; лѵо йіез 
ѵетаск1аззі§і ойег §аг ипкеаскіеі ЫеіЪі, кбп¬ 
пеп йіе ігаигідзіеп Еоідеп еіпігеіеп. 

Х)іе гісЫіде зсЫПгесМе Векапйктд йез 
Аікетз капп піекі пиг,—зопйегп, зіе тизз 
йег Зскиіегіп йіе Мо»1ісккеіі ѵегзскайеп, окпе 
Апзігеп§ип§ Іапдеге Яеіі апкаііепй зіп§еп ги 
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долго и безпрерывно, не запасаясь новымъ 
дыханьемъ; такимъ образомъ, благодаря пра¬ 

вильной и заботливой гимнастикѣ легкихъ, 
короткое и затруднительное дыханіе можетъ 
сдѣлаться сильнѣе и продолжительнѣе. Од¬ 
нако тамъ, гдѣ отъ природы нѣтъ долгаго 
дыханья, надо развивать его постепенно, съ; 

больпіими предосторожностями. Чтобы не утом-' 

лить безполезно голосъ, можно упражняться 
(но безъ пѣнія) въ долгомъ вдыханьи и 
въ медленномъ выдыханьи воздуха, и по¬ 

вторять эти упражненія нѣсколько разъ на 
день. 
Надобно пріучать учениковъ съ самаго 

начала брать глубокое дыханіе передъ каж¬ 

дой долговыдержанной нотой, передъ каж¬ 

дымъ новымъ длиннымъ періодомъ, такъ 
чтобы они сами чувствовали полноту (возду¬ 

хомъ) своихъ легкихъ. Слѣдуетъ также 
пріучать ихъ возможно долѣе удерживать 
дыханіе во время пѣнія, не выпускать его 
сразу, но по возможности медленно, ровны¬ 

ми количествами, почти такъ какъ будто 
бы дѣло шло о постоянномъ ровномъ, пра¬ 
вильномъ вдыханіи. 

Прим.Быть можетъ кому нибудь покажется, 

что при подобныхъ требованіяхъ вниманіе учи¬ 

теля разбрасывается съ самого начала заня¬ 
тій на слишкомъ много пунктовъ. Я однако 
не требую ничего невозможнаго, чего бы не ис¬ 
пробовала сама путемъ опыта и громадная 
польза чего несомнѣнна. Вѣдь долженъ же 
хорошій учитель грамматики и литературы 
точно также имѣть въ виду одновременно 
разныя вещи,—ясное произношеніе гласныхъ 
и согласныхъ, отчетливое чтеніе, правильную 
орфографію и т. д. Надо еще здѣсь замѣ¬ 

тить, что, едва ученики начнутъ пѣть пье¬ 

сы со словами, сейчасъ же слѣдуетъ настаи¬ 

вать, чтобы они ради дыханья никакъ не 
прерывали цѣлости фразы: послѣдняя, если 
только сочинена хорошо, составляетъ одно 
цѣлое съ музыкально ритмическою фразою. 
Какъ бы ни казались просты и естествен¬ 

ны эти правила, но часто случается, что даже 
весьма хорошіе артисты и артистки не со¬ 

блюдаютъ ихъ вслѣдствіе ли небрежности, 

удобства, невниманія или незнанія. При не¬ 

обходимости выдерживать слишкомъ долго 
звукъ или спѣть черезъ чуръ длинную фра¬ 

зу, опытные пѣвцы могутъ мѣнять дыханье 
часто и безшумно, незамѣтно даже и для 
внимательнаго слушателя; такимъ образомъ 
связь фразы не нарушится, но здѣсь тре¬ 

буется большое искусство и неограниченное 
умѣнье .управлять дыханьемъ. 

Если самъ ученикъ кое-гдѣ затрудняется 
опредѣлить наилучшее мѣсто для перерыва сло¬ 

весной фразы вслѣдствіе потребности дыханья, 
безъ ритмическаго разрушенія мелодіи, то его 
слѣдуетъ заставлять до начала пѣнія, громко 
и со смысломъ прочитывать или декламиро¬ 

вать надлежащій текстъ; то, что является не¬ 
разрывнымъ въ подобной читкѣ, не должно 

ісгпрз еі еп сопііпиііё, запз аѵоіг Ьёзоіп сіе і 
скапдег Іа гезрігаііоп; Іа гезрігаііоп Іа ріиз ■ 
соитіе еі Іа ріиз рёпіЫе беѵіепі аіпзі аѵес 1е 
іешрз зиссеззіѵетепі ріиз Гогіе еі ріиз Іопдаіе, 
атасе а ипе ауішшзіщие Ыеп сіііідёе еі рги- 
сіепіе сіез роитоиз. 1)апз Іез саз. серепсіаиі, ой ! 
Іа гезрігаііоп п’езі раз Іопдаіе сіез ГаЬопІ, он боіі 
сЬегсІіег а п’оЬіепіг Гаііопдатепі бёзігаЫе еще | 
виссеззіѵегпепі сі аѵес Іез ріиз угапсіз тс-! 
падетепіз. Аііп сіе не раз Гаіідаіег іпиіііешепі | 
1а ѵоіх, оп реиі,—запз скипіег,—з’ехегеег; 
рагГаііешепі а ипе Іопдие гсіепііоп еі а ипе | 
схрѵгаЫоп Іепіе сіе Іа гезрігаііоп, еп гё- 
рёіапі сев ехегсісез ріизіеигз і'оіз раг )оиг запз 
етеііге сіе зоп. 

Оп ЬаЬііиега бёз ГаЬогсІ Іез ёіёѵез а гезрігег! 
рго/'опсіётепі аѵапі сіидаие зоп сриі сіоіі біге 
іепи Іоп&іешрз еі аѵапі скасрие поиѵеаи равзада 
б’ипе Іопдаіе сіигёе, бе зотіе ^и,і1з аіепі еих- 
шетез 1е зепіітепі, дие Іеигз роитоиз зопі за/- 
/ізаштепі гетрііз сГаіг; оп Іез ІіаЬііиега еп- 
зиііе а іоиюигз сЬегсІіег а геіепіг Іа гезріга¬ 
ііоп репЛапі Іе сііапі, а не раз Іа Іаіззсг 
з'етаігег оиіге тезиге, еі а пеп ёгпеііге, 
ди'аиззі реп дне роввіЫе, Іепіетепі еі раг 
дпапіііёз ёдаіез, а реи ргёз сопше зі Гоп 
ѵоиіаіі сопішиеііепіепі Газрігег. 
Ветагдие: Віеп сіез регзоппез ігоиѵегоні запз 

боиіе ёітапда сіе те ѵоіг ехідаг ^ие, бёз іез рге- 
тіёгез ёіибез, 1е ргоГеззеиг йхе зітиііапётепі 
зоп аііевііоп зиг без еііовез зі біѵегзез; таіз, 
б'е пе бетапбе гіеп б’ішроззіЫе, ѵи цис )’еп аі 
Гаіітоі-тётеГехрёгіепсе, еі ^ие Гіттепзе иіііііё 
бе се ргосёбё езі інсопіезіаЫе. Би гезіе, ип Ъоп 
ргоГеззеиг бе Іапдие пе боіі-іі раз бе тете Ііхег 
еп тёте іетрз зоп аііепііоп зиг ипе Гоиіе бе 
еЬозез, Мез ^ие, Іа ргопопсіаііоп бізііпсіе без 
тоуеііез еі без сопзоппез, ип ркгазё соггесіе, 
ипе отіЬодаарке рагГаііе, еіс.? 

бе Гегаі евсоге гешациет ісі, сцГіІ Гаиі аѵетііт 
бе Ьовпе Ьеиге Іез ёіёѵез, бёз срГПз соштепсепі, 
й сііапісг бёщ без тогееаих аѵес без рагоіез, | 
а п’іпіегготрге зоиз аисип ргёіехіе раг | 
Іа гезрігаііоп ипе ріігазе соііёгепіе, сриі, 
циапб еііе езі Ьіеп сотрозёе, зе ітоиѵе §ёпёга- 
Іетепі еп Ьатопіе аѵес Іа ріігазе тизісаіе гуііі- 
шщие. Одеісрие зітріе еі йие^ие паіигеііе еще 
рагаіззе ееііе гё^іе, оп Гепіепб пёаптоіпз ігёз 
зоиѵепі епГгеіпбге раг без сііапіеигз еі без сап- 
іаітісез ЬаЬіІез тёте, таіз реи зоідаіеих, зоіі 
раг п6^1іёепсе,раг соттобііё, раг іпаіщие сГаііеп- 
ііоп ои раг щпогапсе. Бапз без ріпазез б’ипе 
ёіепбие ехсеззіѵе, ои аѵапі без зопз ^и,і1 Гаиі 
іепіг ігёз 1оп§іетрз, без агіізіезігёз ехегсёз реи- 
ѵепі зоиѵепі скапдаг Іа гезрігаііоп зі гаріеіе- 
тепі еі аѵес зі реи сіе Ъгиіі, ди’ии аибііеиг 
аііепііГ пе з’еп арегсоіі ргезерие раз тёте, еі 
ци’аіогз ееіа пе пиіі еп аисипе Гасоп а Іа соп-, 
ііпиііё бе Іа ріігазе. Жаіз іі Гаиі бё]а роиг ссіа | 
ипе ЬаЬіІеіё агіізіщие зирётіеиге, еі ипе риіззапсе 
іПішііёе зиг Іа гезрігаііоп. 

8і Гёіёѵе ёргоиѵе бе Іа біШсиІіё й гссоппаііге 
раг Іиі-тёте Іа теШеиге ріасе роззіЫе роиг Гіп- 
іеггирііоп без рагоіез аи роіпі бе ѵие бе Гіп- 
ігобисііоп бе 1а гезрігаііоп. запз тогееіег гуііі- 
тщиетепі Іа тёіобіе, оп ГЬаѣііиега, б’аЬогб а 
Ііте а каиіе ѵоіх, а сіёсіагпег Іез рагоіез бапз 
Іеиг сопіепи паіигеі аѵапі сіе Іез скапіег; се 
Йиі бапз Іа ркгазёоіодае зе шопіге іпзёрагаЫе, 
пе сіеѵго раз поп ріиз ёіге іггіегготри йапз 

коппеп, окне ап/'в Пене ни аіктеп; во ѵѵігб 
бег кііггезіе ЬезсЬѵѵегІісІізіе Аіііет, бигск гісЫід 
ипб ѵогзіекіід аидаіѵапбіе Оутпазіік бегіип- 
ёеп, тіі бег 2еіі зіеіз кгаШдаг ипб аизбаиегибег 
іѵегбеп. Боіі хѵо еіп Іапдаг Аіііет пгзргііп§1ісЬ 
піеііі ѵогітпбеп ізі, багГ сіегзеіііе ]с(1ос1і пиг тіі 
сіег дгоззіеп Ѵогзіскі, ипб пигдашг аіІтакЩ 
егзігеМ хѵегбед. От біе Зіітте піеііі иппб- 
іііщепѵеізе апгизігепцеп, капп тап,—окне ги 
зіпдеп,—зіеіі зсііг іѵоЫ іт Іаггдсп ЛпкаШп 
ипб Іапдватсп Аиввігбтт без Аікшз йЬеп, 
ипб сііезе ОеЬип^еп теіігтаіз іа§1іс1і ѵогпеЬтеп.' 

Ыап §е\ѵоЬпе Всішіет зо«1еіс1і ѵоп АпГап§ ап, 
ѵог .іебепі Іапще-аизхиІіаііешіеп Топе, зоіѵіе, ѵог 

.Іебег всиеп Іап^егеп Разза^е, гесііі Н< / Аіііепі 
гм зоІшрГсчі, зо базз зіе зеІЬзі баз ОеГііІб ІіаЬеп, 
біізз біе Ідіщ?еп §апг ѵопЬѵ/і апде/ііІН зШ; 
зобаші щяѵоіше тап біеаеІЬеп, базз зіе гѵсік- 
гепсі без 8’тдепз зіеіз беп Аіііет хигаскги- 
Ііаііеп зисііеп,—бепзеІЬеп піеііі тааззіоз аиз- 
вігбтеп Іаззеп, ѵоп бешзеіітп зіеіз пиг зогѵе- 
під аіз ігдепсі тбдііек, ипб пиг дат Іапд- 
заггі ипб діеісктаззід гѵіасіі г епЫаззеп,— 
Газі іи бег \Ѵеізе, аіз оЬ таи беп Аіііет еіп- 
гіекеп, еіпзаіщец іѵоііе. 

Атпегіі. Ез тар? Мапсііст ѵісіісісііі апГГаІІеп, 
базе ісіі ѵегіапіее, бег Ьеіігег зоііе зсінт іѵаЬгешІ 
бег АпГаіщз-Зіибіеп зеіп Аиеептегк ги д/еіекег 
Аеіі аиГ зо Ѵегзсііісбепез гіеіііет; ісіі ѵегіапръ 
аЬег пкЫз Оптойіісііез, ба ісіі ез ргикіізсіі зеІЬзі 
егргоЫдшб баз бигсііаиз КііЫісІіе беззсбЬеп ипіег- 
Ііейі кеіпет /лѵеіГеІ: тизз боек хит Веізріеі еіп 
диіег БргасЫеІігег ёіеіекіаііз зо тапскез Ѵег- 
зскіебепе гидіеіеіі іпз Аида Газзеп, іѵіе гіекііда 
Аиззртаске бсгѴосаІе ииб Сопзошшіеп, гіекііда 
Ркгазітипе, соггекіе Огікодааркіе, и. з. іѵ. 

Ез зеі кіег зоёіеіек іІагаиГ кіпдалѵіезеп, базз 
Вскиіег зскоп Гічік батаи! аиГтеі’кзат ги таскеп 
зіпб,—базз, зокаіб зіе Ьегеііз 8іиске тіі Техі- 
гсогіеп зіпдап, — еіне гизатпшіішгідепсіе 
Вкгаве,—біе, \ѵепп зіе даіеотропігі ізі, ш'еізіеп- 
ікеііз аиск тіі бег гкуіктізск - тизікаіізскеп 
Ріігазе йЪегеіпзіітті,—сіигск АШпеп пісЫ 
ипіегЬгоскеп иегсіеп сіаг/. 8о еіпГаск ипб 
паіигііек сііезе Ведаі аиск кііндап так, зо кбіі 
таи беппоск дат оі’і. зеІЬзі іііекііда 8апдаг ипб 
8апдагіппеп,—зеі ез аиз КасЫаззіккеіі, Весриеш- 
Дсккеіі, ИпаиГтегкзашкеіі обег Опкеппіпізз,— , 
бададап зіеіі ѵегдакеп. Веі икегаиз Іандап Ркга- і 
зеп обег йЪегаиз Іапк-аизгикаііепбеп Тііпеп коппеп 
зект даиЫе Кйпзііег оГітаІз беп Аіііет во зекпеіі 
гтЛ дегаизскіоз гсесквеіп, базз біез зеІЬзі беш 
аиГтегкзатсп 2икогег піекі ЬетегкЬаг ѵѵігб, ипб 
іи біезег ІѴеізе бапп аиск бет Хизаттепкапда 
бег Ріігазе піекіз зскабеі; кіегги ізі аііег зеков 
еіпе даоззе КйпзіІегзсЬаГІ ипб шіитзсЬгапкіе Маскі 
ііЬсг беп Аікет егГогсІегНск. 
Маскі ез бет Зскиіег ігдапбіѵіе 8с1і\ѵіегі§кеіі, 

кіпзіскШск бег ЬезітёкІісЬеп Еівзскпіііе бег Техі- 
ѵѵогіе ВекиГз без Аікет-ІѴескзеІз, — окпе біе 
Меіобіе гкуіктізск ги гегзіііекеіп;—зеІЬзі гиег- 
кеііпеп,—зо даѵѵііЬпе тап ікп багап,—біеТехі- 
ѵѵогіе,—Ьеѵог ег сІіезеІЬеп зіпді.— іп даиг 
паійгііекет 2изаттепкапке Іаиі ги Іезеп, ги 
сіекіагпігеп; ѵѵаз іп бег Ркгазеоіодае аіз ги еіпет 
ипгегігеппііекеп 2изаттепкапда дакогепб зіек 
Ьегаиззіеііі, багГ аиск Ъеіт Зіпдеп сіигск 

Г 
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быть разрываемо п въ пѣніи. Въ подобной \1е сііапі раг Іа гезрігаііоп. Бапз 
фразѣ наир. ] ріігазе соште Іа зиіѵаиіе, раг ехетріе: 

ипе 

* Ѵ± 7- 
(1с г хагі, \ѵіе 

іе - іи*. - га 
Віи 
та 

- те 
- (ІГС 

ПиГ - Іеп, 

ші - а, 

было бы невѣрно 

послѣ осьмушки ^ 

СТИКОМЪ. Всю 

передохнуть передъ или 
-^ — 

|, отмѣченной кре- 

гагі, \ѵІе 
іе - пс ■ 

7- 
(1с г Віи 

та 
те 

(іге 
І)иГ - Іеи, 
ті - а. 

Аіііетііоіеп пісЫ ипіегЪгосІіеп гѵегйеп. 
Іи еіпег Ріігазе лѵіе еі\ѵа Го1§еп(1е: 

он соттеіігаіі ипе йтіе еп гезрігапі; аѵапі он луаге ез ШзсЬ, ѵог осіег паск сіег тіі * Ъе- 

| аргё$ Іа сгосЪс тагдиёе раг ипе азіб- шсіігіеіеп Асіііеіпоіе —і!— ги аііішеп. Біе 

фразу нужно спѣть однимъ г^ие (*). Іа ріігазе епііёге вега Іо тіеих сііапіее! еаме Ріігазе зап§е зісіі ат Везіеп іп пит Еіпет 
дыханьемъ. Ест же ужъ птн» «ы|“ •« •"* гфтііт; і’ІІ Шсереікіані|ЛІЫт; іѵаге ее )М ІтЬм поііиишіі*, 

необходимость прорвать тутъ дыханье, то | ‘ТеЛо.І ХыГ Г«‘*К 
дня нѣмецкаго текста единственно вояможное,^ [е аШт|1(18ШІ|штМтІетеііІаргОе 
мѣсто для передышки было бы на четверти | 

біезеІЬе бигсіі АЙітеп типіегЬгесііеп, зо лѵаге 
—беп сіеиізсііеи АѴогбеп пасѣ,—бег еші^еги- 
Іаззще Ріаіг гиш АЙітеп, ёіеісіі АпГапё'З, пасѣ 

съ точкой *— ; сообразно же итальян¬ 

скимъ словамъ передохнуть нужно въ концѣ 
перваго такта или въ началѣ втораго, между 
словами: тайге—тіа. Дыханье въ пѣньи мо¬ 

жетъ быть вообще сравнено со знаками пре¬ 

пинанія въ обыкновенной рѣчи; это сравненіе 
образуетъ, кромѣ нѣсколькихъ исключеній, 

самую естественную норму для пѣвца. Мело¬ 

дія, какъ обычная разговорная рѣчь состоитъ 
изъ періодовъ; эти послѣдніе—изъ фразъ, 

которыя въ свою очередь разлагаются на ор - 

Іа воіге ропсіиёс 1 —; еі сіапз 1е іехіе ііа-1 сіег рипкіігіеп Ѵіегіеіпоіе: -Жу—;— , ипй,—Йеп 

Пеп, аи соншепсетепі Йе Іа зесопйе тезиге ои 
а Іа іт (1е Іа ргетіеге, епіге Іез тоіз таске— 
тіа. Ьа гезрігайоп йавз 1е сііапі реиі біге еп 
цбпёгаі сошрагее іі Іа ропсіиаііоп еі аих герое 
Йапз 1е йізсоигз, еі сеііе геціе сопзіііие, паіи- 
геііешепі аѵес циеЦиез ехсерііопз, Іа поте Іа 
ріиз паіигеііе роиг 1е сііапіеиг. А Гіпзіаг Йи біз- 
соиі'З, Іа тёіосііе зе сотрозе, соште ои 1е заіі, 
Йе рбгіойез; сеііез-сі зе йіѵізспі а Іеиг іоиг ен 
ріігазез, (|иі, огёапщиетепі, зе Іаіззепі гёрагііг 
еп сёзигез, Нёез зутёігщиетепі епіге еііез. Бапз 

езі ІгаЬііие а зерагсг раг ип роіпі !1е Йізсоигз оп , 
ганически и симметрически связанные отрывки 11а р^гіойе соіпріёіе еі раг/Ыіетті іегтіпее 
(мотивы). Подобие тому, какъ въ обыкновен¬ 

ной рѣчи совершенно законченный но мысли 
періодъ отдѣляется отъ другого точкою (ко¬ 

торою для мелодіи явится совершенная ка¬ 

денція), точно также для мелодіи существу¬ 

ютъ краткіе моменты отдохновенія (несовер¬ 
шенныя каденціи) однозначущія съ двоеточіемъ 
или съ точками съ занятыми въ разговорпой 
рѣчи; наконецъ моменты, гдѣ мелодія оста¬ 

навливается на еще болѣе краткія мгновенья, 

можно сравнять съ занятыми. 
Если безъ необходимости нельзя дѣлить 

фразу дыханьемъ, то еще менѣе слѣдуетъ 
дѣлить пополамъ какое нибудь слово. Напр. 

если бы въ фразѣ 

аЬ - Ьгас - сіа - ші! 

мы вздумали бы дѣлить слово тамъ, гдѣ обо¬ 

значено крестикомъ, и передохнуть передъ 

этой четвертью р— то фраза эта яви 

лась бы совершенно невѣрной. 

:_ 
. 

аЬ - Ьгас 

Ье 
сіа 

(Іісіі ! 

- ті! 

Дыханье всегда происходитъ на счетъ 
послѣдней предъидущей ноты, только что 
спѣтой,—въ томъ смыслѣ, что у нея всегда 
отнимаютъ немножко ея ритмическаго досто¬ 

инства, тогда какъ слѣдующая за нею нота 
исполняется строго въ тактъ. 

й’аѵес Іа рбгіойе зиіѵаиіе, се цие Гоп понппе, 
а и роіпі сіе ѵие йе Іа тёіосііе, сасіепсе раг- 
/і’аііе; еііе роззёбе епсоге еп оиіге без героз 
тоіпз сотріеіз, іпбіфіёз раг Іез беих роіпіз (:) 
еі 1е роіпі еіѵігріе (;) пошшёз сІеті-сайепсез 
(ои сасіепсез іпсотріёіез) бапз Іа шёіобіе; 
епііп, Іез сёзигез епсоге тоіпз ргопопсёез 
бапз Іа іпёіобіе, еі ехі&еапі без героз епсоге ріиз 
соигіз, роиггаіепі зе сошрагег а Іа ѵігдійе бе 
Іа рёгіобс ріігазёе. 

Ві, раг Іа гезрігайоп, Гоп пе зераге раз, запз 
бис иёссззііё, ипе ріігазе сопііпие, , ееіа боіі 
епсоге тоіпз зе 1аіге аи тіііеи сѴип тоі; 
ргепопз раг ехешріе 1е разза^е зиіѵапі: 

шшш 

Ві оп 1е тогееіаіі бе іеііе зогіе раг Іа ге- 
зрігчііоп, ^^Гоп зе регтіі бе гезрігег беѵапі Іа 

5= ргёсёбёе ісі б’ипе азібпзцие (*). 

ііаііепізсііеп АѴогісп пасѣ,—миг еііѵа, ги Ап1ап§ 
без пасЬзіеп, осіег Епбе без егзіеп Такіез, гсѵі- 
зейеп сіеп \Ѵогіеп: тайге—тіа; лѵіе тапйепн 
ііЬегЬаирі гшпеізі баз АЙітеп Ьеіт Вш&еп, беп 
Іпіегрипкііопеп іт Кебезаіге ѵегдіеіеііеп капп, 
сѵеісііез,—паійгіісіі пісЫ ііЬегаІІ ипй пісЫ оііпе 
Аизпаѣте, — біе еіпіасіізіе паШгІісІізіе КісЫ- 
8СІ1Ш1Г іаг беп 8ап§ег аЬ&вЬеп капп. Аеѣпіісіі, 
лѵіе іт Кебезаіге, Ьезіеііі Ъекаппйісіі еіпе Меіобіе 
аиз Регіобеп; біезе лѵіесіегит аиз РЬгазеп, лѵеІсЬе 
зісіі аЬегтаІз іп огйашзсіі-зушеігізсіі-ѵегішпбепе 
Еіпзеііпіііе гегіе&еп іаззеп. Воіѵіе Йіе ѵоііід аЪ- 
дезсЫоззепе Кебе-Регіосіе бигсіі еіпеп РипЫ 
ѵоп бег сіагаиі іоійепбеп ак^е^гепгі лѵігб, — 
жіеііез шап, ЬегіЩІісІі бег Меіобіе: ѵоіікот- 
тепе Сасіепг (сабепсе рагіаііе) пеппі,—зоѣаі 
аисіі біезе §1еісМа11з гоепідег ѵоІЫапйіде АЪ- 
зсМііззе, біе іп бег Кесіе-Регіобе бигсіі базСоІоп 
обег Ветісоіоп Ьегеісітеі жгбеп, ішб—Ьегіі§- 
Іісіі сіег Меіобіе: ипѵоіікоттепе обег ІіаІЪе 
Сасіепг (беті Сабепсе) §епапп1 луегсіеп; біе, 
посіі гѵепідег зсіьагр зісіі аіщііебегпбеп Еіп- 
зсЬпШе бег Меіобіе, Ѵ'еісііе носѣ кііггеге КиЬе- 
рипкіе аІщеЬеп,—кііппіе тап епбіісѣ, тіі бет 
Сотта бег Кесіе-Регіобе ѵег§1еіс1іеп. 
Па тап, оііпе §е1пі1іг1іс1іе Коіііѵтпбі^кеіі, 

еіие гизаттеп§е1іогще Ріігазе бигсіі АЙіетѣоІеп 
пісЫ ігеппі, зо йагі біез посіі ѵіе! ѵѵепі§ег 
іппегігаІЪ егпез \Ѵогіез §езс1іе1іеп; лѵепп тап 
г. В. еілѵа Ъеі еіпег Віеііе лѵіе біе 1о1§епбе: 

тт 
ісЬ 
аЬ 

Не 
Ьгае 

Ье (Іісіі! 

сіа - ті! 

І10ІГ6 
* - 

Іа ріігазе ргезепіегаіі Гіпсоггесйоп зиіѵапіе: 

(ІіезеІЬе сіигсіі Аіііетііоіеп зо гегзіііекеіп лѵоіііе; 
іпсіет тап ѵог бег тіі * Ьегеісѣпеіеп Ѵіегіеі- 

^ —1 Н-4Х- 
--- 

1СІІ 

аЬ • 

Не 
. Ьгас 

Ье (Іісіі! 

сіа - ті! 

Ей 
-Ж- — 

ІСІ1 Не - 

Ьа гезрігаііоп а іощоигз ііеи аих сМрепзез 
бе Іа йетіеге поіергёсМепіе дие Ѵоп ѵіепі 
сѴаЬапіоппег, еп се ци’оп Іиі епіёѵе ітрег- 
серііЫетепі ип реи бе заѵаіеиг гуЙтщиергорге, 
іапбіз ^ие Іа поіе іттёйіаіетспі зиЬзёсдиепіе 
боіі іощоигз ёіге аНасщёе гідоигеизетепі еп 
тезиге. 

поіе ги аііітеп зісіі еііаиЪі, 80 \ѵиг<Іе 

зісіі (Ие Ріігазе сіаип іеЫеіііаЙ зо ёезіаііеп: 

шт 
аЬ - Ьгас - 

Ье 
сіа 

(ІІСІІ I 

- ті! 

Баз Аіііетііоіеп дезсЬіеЫ зіеіз аи?Козіеп 
сіег ІеЫеп ѵогііегдеігепсіеп Жоіе, йіе тап 
ѵегіаззі, іпбет тап біезеІЬе иптегкіісѣ ит еіп 
Сегіп§ез Шгез еі^епЙісЬеп гІіуіЬтізсІіеп \ѴегіЬез 
ЪегаиЫ; іѵо§е§еп. біе піісіізфідепйе Моіе 
зіеіз зігепд іт ТаЫ ап^ераскі лѵегбеп тнзз. 
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Такъ какъ нѣтъ правила безъ исключе¬ 

нія, то иногда необходимо взять дыханье 
непосредственно передъ очень долго выдер¬ 

живающейся нотой или предъ длиннымъ пас¬ 

сажемъ, не заботясь о правилахъ, такъ 
какъ все-таки важнѣйшая цѣль пѣвца вы¬ 

ставить вполнѣ достоинство и красоту музы 
калъной фразы. 

Филированные звуки. (Рогі <1е ѵоіх. Ме§§о (И 
ѵосе; рогіатепіо <1і ѵосе). 

Упражненія этого рода начинаютъ обыкно- 

веннно поздно, послѣ того какъ уже прой¬ 
дены всевозможные вокализы для развитія 
голосовой техники. Я однако нашла, что 
ихъ можно начать рано, именно когда оба 
голосовые регистры достаточно обработаны 
и ученица владѣетъ ими. Такимъ образомъ 
эти упражненія проходятъ немедленно пос¬ 

лѣ упражненій въ гаммахъ и почти одновре¬ 

менно съ вокализами; такой способъ чрез¬ 
вычайно способствуетъ красотѣ, благородству 
и улучшенію голоса, развитію и укрѣпленію 
вѣрности интонаціи, также какъ и укрѣп¬ 

ленію дыхапья. 

См. стр. 39. Портаменто. 

Портаменто обозначается технически зна¬ 
комъ связки - Связываніе тоновъ на¬ 

примѣръ одного какого нибудь тона съ дру¬ 
гимъ высшимъ или низшимъ происходитъ 
такимъ образомъ, что окончаніе или по¬ 

слѣднюю ритмическую часть одного тона 
связываютъ съ началомъ, съ первою рит¬ 

мическою частью другого тона, проводя 
ихъ по всѣмъ оттѣнкамъ силы, сгезсепйо и 
Яесгезсепйо. Прежде названіемъ портаменто 
обозначали артистическое связыванье въ мед¬ 
ленномъ темпѣ двухъ тоновъ, удаленныхъ 
одинъ отъ другого по крайней мѣрѣ на ин¬ 
тервалъ терціи. Конецъ перваго тона остав¬ 

ляется чуточку раньше чѣмъ слѣдовало бы 
по его дѣйствительному значенію въ тактѣ 
и тотчасъ же связывается съ началомъ слѣ¬ 
дующаго тона, который тоже берется не¬ 

много раньше чѣмъ это слѣдовало бы по 
такту: 

Соште роигіапі сінщіе гёдіе а зез ехсерііоиз, 
Йе тете аиззі, (ріапсі іі з’адіі Йе сѣапіег ип 
зов ^и’і1 Гаиі Іепіг Ігёз Іопдіетрз, ои ип развале 
Й’иие Іопдиеиг сопзійёгаЫе, іі йеѵіепі раг/Ыз 
ехсерііоппеііетепі тсеззаіге сіе гезрігег 
ргоГопйетепІ іттёіііаіетепі аѵапі сезоп ои 
се раззаде, запз зе зоисіег йеіагёдіе, саг іі езі 
аѵапі; Іоиі 1е Ъиі йи с.ЬапІеиг йе Гаіге ѵаіоіг 1е 
тіеих роззіЫе Іез Ьеаиіёз йе Іа ріігазе тизісаіе. 

8оп8 Я16$5 Шег 1е воп; рогі <1е ѵоіх. (Мевво (И 
ѵосе; рогіатепіо йі ѵосе). 

Б’огйіпаіге, Іез ехегсісез йе се депге п’опі 
Ней <ріе Гогі іагй, —воиѵепі тёте, зеиіетепі 
аргез Іоиіез зоіТез й’ехегсісез ІесІіпЦиез юиШрІез 
й’а&ііііб ауапі ропг ЪиЬ йе йёѵеіоррег Іа Гасііііё. 
йи дозіег. Роиг та рагі, і’аі Гай Гехрёгіепсе 
йе Гиіііііё. іоиіе зрёеіаіе ди’іі у а, а сотшепсег 
аиззі ееііе ёіийе йе Ьоппе Ііеиге; сіёз уие Іа 
Ііаізоп сіез йеих гедізігез ргіпсіраих сіе Іа 
ѵоіх а ёіё зиГГізаттепІ ехегсёе, Йе шапіёге а 
ёіге рагГаііешепі Гатіііёге а Гёіёѵе; ,|е Гаіз еп 
сопзёриепсе сііапіег Іез ехегсісез еп циезііоп іштё- 
йіаіетепі аргез Іез ехегсісез йе датшез, ргездие 
зіптііапётепі аѵес сеих й’адііііё,—ѵи (ще ее 
ргосёйё сопІгіЬие ётіпетшепі а ГетЬеІІіззешепі, 
а ГеппоЫіззешепІ еі аи рег/ссііоппетепі Йе 
Іа ѵоіх, аи йёѵеіорретепі еі а Іа сопзоіійаііоп! 
Йе Іа дизіеззе сіе Гіпіопаііоп, аіпзі гуи’а /ог- 
і'фег еі а афегтег Іа гезрігаііоп. 
Ѵоіг іРогі Нс Іа ѵоіх», раде 39. 

Ье рогі йе Іа ѵоіх (Рогіатепіо йі ѵосе) 
езі іпйщиё Іесітіфіетепі раг 1е зідпе йе Ііаі¬ 
зоп '— 

Ье Рогі йе Іа ѵоіх ои Іа Ііаізоп й’ипзоп 
аѵес ип аиіге зоп зирёгіеиг ои іпГёгіеиг, зе рга- 
Іщие еп Напѣ, й’ипе тапіёге ЬаЫІе еі ёіёдапіе, 
Іа /ш ои Іа йетіёге рагііе гЪ.уі1\тіс[ис йи рге- 
шіег зоп аѵес 1е соттепсетепі ои Іа рге- 
тіеге рагііе гііуііітщие йп зесопсі зоп, еп Іез 
Шапі.раг Іоиз Іез йедгёз роззіЫез йез пиапсез 
йе Гогсе, сгезсепйо еі йесгезсепйо: іайіз он 
арреіаіі рогіатепіо, Іа Ііаізоп аіТізіщие, йапз 
ип Іешрз Іепі, йе йеихзопз, аи тоіпз ёіоідпёз 
Типе Пегое Гип йе Ѵаиіге; сотте іе Гаі 
йещ Гаіі оЬвеѵѵег ріиз Наиі, оп аЪапйоппе 1е 
ргетіег зоп, сщ’оп ѵіепі й’аііадыег, ітрегеер- 
ІіЫетепІ ип реи ріиз Ш ^ие за ѵаіеиг гІгуіЬ- 
тіфіе пе Іе согарогіе гідоигеизетепі йапз Іа те¬ 
зисе, еі, оп Іе геііе епзиііе аѵес Іе зееопй зоп 
еп Ѵапіісірапі йе Іа тете Га с/т, с’езі-й-йіге 
еп Ѵаііадиапі ёдаіетепі ип реи ігор Ш: 

ІУіе ]ейе Ке§е1 іЬге Аизпаіте Ііаі, зо ізі ез 
аивпактзіѵеізе тііипіег поіЬіѵепйід,— ѵѵепп 
тап еіпеп ІапдаизгиЬаІІепйеп Топ, ойег еіпезеЬг 
Іапде Разводе хи зіпдеп Ііаі,—йеппосіі,—ипЬе- 
киттегі ит ,]ейе Вейе,—шітіііеіЬаг ѵогііег 
ІіеГ АНіет ги Іюісп, Йепп, ѵог АПет ізі йаз 
2іе1 йез Запдегз,—йіе тіт/саіізсііе Ріігазе 
ги ѵоііег ОеШтд ги Мпдеп. 

Аи88рішіеп,—Тга^еп йе» Топе8.—Мезва йі ѵосе;— 
рогіатепіо йіе ѵосе; — 80п» Ше§;~Шег Іе »оп;— 

рогі йе ѵоіх. 

6е\ѵо1тМі ѵѵегйеп йіезе Ыекпден егзі зеіи 
зрііі,—оГІтаІз егзі пасѣ аііеп тіідііекеп тап- 
підГаИідеп ОеШиГідкеіІз-Ь'еІтпдеп Гйг КеЫГегІід- 
кеіі, іи Ап\шійипд деЬгасЫ; ісЬ ііаЬе ез іейосіі 
аіз ііиззегзі глѵескйіепІісН егргоЫ, аисіі йіезез 
Зічйіит 8СІЮ11 /г «Л,—зоЪаІй йіе Ьсісісн Наирі- 
Еедізіег йег Віітте ЬіпгеісЬешІ деііііі, зо йазз 
зіе йег Зсіііііегіи дапг деіаиіід дедѵогйеп, й. Іі. 
діеіек паск йен Топіеііег- (Зсаіа-) І'сЬипдеп, Газі 
дІеісІігеШд тіі йен (іеІаиіідкеіІз-ІісЬипдеп,— 
іп Атѵепйипд ипй АизііЪітд ги Ьгіпдеп, (Іа йав- 
зеІЬе шіепйііек ѵіеі гиг Ѵегзсіитегипд ипй 
Ѵсгейеіипд йег Віітте, гиг АикЫЫипд ипй 
ВеГезІідипд геіпег Іпіопаііоп ипй Віагішід 
йез АПістз Ьеіігаді. 
Ѵйіс рад. 39, «Тгадсп йег Віітте•, 

Рогіатепіо. 
Тескпізск ѵѵігй йаз Рогіатепіо йі ѵосе йпгсіі 

Втйегеіскеп -—- апдейеиіеі. 
Баз Тгадсп йог Топе, йаз Ъіпйсп еіпез 

Топез тіі еіпет апйегеп Ііокеті оііег ІіеГегеп, 
дезскіеЫ іп зоіекег ІѴеізе, йазз тап йаз Епйе 
ойег йеп ІеШеп гЬуІІптзсІіеп Ткеіі йеззеікеп, 
дезскіскі ипй зсішіі тіі йет Апртдс ойег йет 
егзіеп гкуИппізсІіеп ТЪеіІе еіпез апйегеп Топез 
гизатшеп ѵегЬіпйе, ипй улѵаг, іп аііеп АЬзІи- 
Гипдеп Йег Зіагкедгасіе анззршпе,—сгезсепйо 
ипй йссгезсепйо. Баз, іп Іапдзатеш 'Ретро, 
кипзідегескі диіе ѴегЬіпйеп ойег Віпйеп /лѵеіег, 
іѵепідзіепз ит еіпе Тег г ѵоп еіпапйсг епі- 
/'егпіеп Топе,—Ьехеісітеіе тап Ггикегтіі йет 
Катеп: Рогіатепіо; тап ѵегіеіззі йеп гиегзі 
апдедекепеп Топ ит еіп Газі иптегкІісЬез .Іоіа 
ргйНег, аіз йеззеп гкуііітізсііег АѴогіЬ йег Такі- 
еіпікеіішід ез зігепд депоттеп еідепНісІі дезіаііеі, 
ипй,—ѵегкіпйеі йепзеІЬеп зо тіі йет гѵѵеііеп 
Топе, іпйет тап ЙепзеІЬеп іп аішііекег ІѴеізе 
апіісірігі, й. к.—ит еіп ТѴепідез га (гйіі 
Ыгеп Ісіззі: 

При восхожденіи дѣлается сгезсепйо; при 
пониженіи—йесгезсенйо. Упражненіе въ та¬ 

комъ рогіатепіо облегчится, если эти тоны 
яѣть съ ихъ итальянскими названіями или 
со слогами, начинающимися съ твердыхъ 
согласныхъ: 

Еп топіапі, ееіа а Ией сгезсепйо, еп йез-'Аи/'шагіз дезсЫеМ йіез сгезсепйо, ипй аЬ- 
сепйапі.—йссгезсепйо. Опреиі ГасііііегГехег-1 ичігіз—сІесгезсепйо. Баз ПеЪеп йіезег Агі йез 
сіее йе ееііе езрёсе йе «рогі йе ѵоіх» еп Гаізапі | Рогіатепіо’з ѵѵіѵй йайигсіі егіеіеіііегі, ѵѵепп тап 

| сііапіег Іез поіез ргіпсіраіез зиг Іеиг йёпотіпа'-; йіе Наиріпоіеп тіі ііігег ііаііепізоііеп Вепеппипд, 
1 Ііоп ііаііеппе, ои й’аиігез зуІІаЬез, соттепдапі; ойег тіі апйегеп ЗуІЬеа, йіе тіі еіпет Ііагіеп 
I раг ипе сопзоппе йиге: ’СопзопапІ апГапдеп, зіпдеп Іііззі: 

Филировать легче въ высокихъ тонахъ 
чѣмъ въ низкихъ, особенно въ трудныхъ то¬ 

нахъ. Для грудныхъ тоновъ надо взятьяхъ 

Еііег Іез зопз езі ріиз Гасііе йавз Іез поіез 
ёіеѵёез ^ие йапз Іез поіез Ъаззез; с’езі зигіоиі 
йіШсіІе йапз ееііез йи гедізігейероіігіпе; циапі Ь 

Баз Аиззріппеп йез Топез ізі ІеісЫег іп 
йег ЬоЬегеп аіз іп йег ІіеГегеп Топіаде, Ьезопйегз 
іп йеп Вгизііопеп; Ъеі йен Вгизіібпеп Іаззе тап 
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сначала ріапіззіто въ фальцетомъ регистрѣ 
и потомъ постепенно усиливать до ГогЬізвіто 
и переходя въ грудной регистръ; точно так¬ 

же потомъ отъ сильнѣйшаго ГТ въ тембрѣ 
труднаго регистра заставляя ослабѣвать зву¬ 

ки п постепенно переходит], въ до фальцета. 

Но такъ какъ это умѣнье достигается не скоро, 
въ особенности же во всемъ его объемѣ, осо¬ 

бенно потому что главное условіе тутъ—испол¬ 

неніе всего однимъ дыханьемъ, то филирова¬ 

ніемъ надо заниматься какъ мозаичной работой, 
именно, слѣдуетъ раздѣлить его на отдѣльные 
періоды времени, такимъ образомъ: 

отъ сильпаго къ слабому, — 

» слабого » сильному,— 

отъ тембра труднаго регистра — къ фаль- 

цетному. 

отъ фальцетнаго регистра — къ грудному 

и т. д. 

Только уже позже, когда во всѣхъ періо¬ 

дахъ этого дѣленія пріобрѣтена надлежащая 
опытность, надо соединить всѣ эти дѣленія (и 
постепенно) въ одно общее цѣлое. Надобно 
при этомъ обращать особенное вниманіе па 
возможную ровность дыханья и безупречную 
чистоту интонаціи, чтобы за егевеепбо —< не 
шла слишкомъ высокая, а за бесгезеспбо 
слишкомъ низкая интонація или наоборотъ. 

Малѣйшее колебаніе интонаціи не должно 
быть терпимо: его исправляютъ тотчасъ же. 
Только лишь тогда, когда это упражненіе 
будетъ безупречно во всѣхъ частностяхъ, 

тогда его можно исполнять во всемъ объемѣ. 

| сек поіез Аероіігіпе, оп Іев Гега б’аЬогб аііа- 
• сриег ршпіззіто, рр, сіаггз Іе ЫтЪге сіи 
гедізіге де Гаиззеі, роиг Іез Гаіге раззег еп- 
зиііе, еп Іез гепГогсапі реи-а-реи аи Гогііззіто, 

I бапз Іе іітЬге де роіігіпе; сеіа Гаіі, он Іез 
! іега епзиііе гераззег сіе поиѵеаи, би Гогііззіто 

Іе ріик іпіепзе, //', сіи ІітЬге сіи гедізіге де 
\ роіігіпе, ей Іез аіГаіЫіззапі реи-а-реи, еі Іез 
; Гаізапі соішне ехрггег аи ріапіззіто рр сіапз 
і Іе іппЬге (іи гедівіге де /'аизвеі. Согате себе 
і ЬаЬііеіё не зе Іаіззе раз аііеіпбге гарібетеиі, зиг- 
і іоиі бапз іоиіе зон ёіепбие, ѵи, (ріе Типе без сопбі- 
ііопзргіпсіраіезезі, циеГепзетЫе зоіі ехёсиіё еп 
гене зеиіе еі Іопдие гезрігаііоп, оп ехегсега 
сеііе езресс бе зопз Шёз, еп Іез бёсоирапі сотте 
Іез тогсеаих б’ипе тозащие, аѵес ехегсісе, вё- 

I рагё бе сііасипе без біІГёгепіез рабаііопз: 
сіи /огі — аи /іаіЫе, 
сіи ГаіЫе — аи /огі, 

ди іітЬге дероііппе—аи іітЬге деГаиззеі, 
; ди НтЬге де /ііизвеі—аи іітЬге де роіігігге, 

еіе. 
Пив іагд, (ріапб Гёіёѵе аига ассщік Гііа- 

Ьііеіё пёсезззаіге бапз сііасипе без біѵізіопз зёра- 
гёез, оп Гега гёипіг Іе іоиі; зузіётаіщиетепі 
еі рси-а-реи бапз ип епзетЫе сотріеѣ еі зоірё. 
Оп у ѵеіііега еп оиіге іоиі зрёсіаіетепі а Гіг- 
гёргосІіаЬіІііё бе Гёдаіііё іпѵагіаЫе еі сот- 
рШе де Іа гевр/гаііоп, аіпзі ци’аіа дизіеззе 
таНегаЫе бе Гіпіопаііоп, аііп цие Іе сгез- 
сепбо —п’аіі раз роиг гёзиііаі ипе іпіопа¬ 
ііоп ігор Ііаиіе еі Іе бесгезсепбо ==— ипе 
іпіопаііоп ігор Ьазве, он ѵісе-ѵегза. Оп еог- 
гідегга іттёбіаіетепі еі аѵес гіацеиг сінщие іеп- 
(1апсе а ипе іпіопаііоп боиіеизе ои сііапсеіапіе. 
Се пе зсга рие би тотепі ой ев бёіаіі оп аига 
аііеіпі сеііе регГесііоп б’ипе ехёсиііоп іггёрго- 
сііаѣіе й іоиі роіпі, сріе Гоп боппега аих ехег- 
сісез іоиіе Геіепбие ци’ііз сошрогіепі: 

біе Топе гиегзі ріапіззіто рр іт Еаізеіі-іітЬге 
апзеігеп,—аіітаЫщ зійгкег \ѵегбепб, іт Гог 
ііззіто гит іітЬге де г Вгшіібпе ііЬегде- 
1іеп\—ипб зо, зріііег лѵіебег,— ѵот зіагкзіеп 
Гогііззіто //', ѵот іітЬге дег Вгизіібпе — 
аіІишЫщ всЬѵѵасііег гѵегбепб, гиіеігі \ѵіебег беп 
Топ іт ріапіззіто рр ипб іт іітЬге дез Еаі- 
зеШ, зсШеззеп,—^Іеісіізат, ѵегкаііеп. Ба 
зісіі біезе Регіі&кеіі аЪег пісЫ зсЬпеіі, патепі- 
Іісіі пісііі іп ііігет рпгеп ІЛшіап^с еггеісііеп Іііззі, 
Ьезопбегз, ба еіпе НаиріЬебіпрщ; баЪеі ізі, бавз 
баз Оапге пиг тіі еіпет (Іапдеп) Аікет 
аизріиЬгі гѵегбеи тизз, зо ііЬе таи біез Аиз- 
зріппеп без Топез ёГсісЬзат, \ѵіс МозаікагЬеіі, 
іпбет тап біе ѵегзсЬіебепеп АЬзІиГиіщеп 

ѵот Зіагкеп гит Зсіпѵаскеп,— 

ѵот Зскюаскеп гит Зіагкеп,— 

ѵот іітЬге без Вгизігедізіегз—гит ітЬге 
без Еаізеіігедізіегз,— 

ѵот іітЬге без Еаізеіігедізіегз—гит ііт¬ 
Ьге без Вгизігедізіегз,— 

и. з. іѵ. 

Іебе егзі етгеіп Гйг зіеіг ііѣеп Іаззі, ипб— 
ег-зі зрсііег, — \ѵепп іп дссіег бег еіпгеіпеп 
АЬіЬеііипрп біе еіТогбегІісііе Еегііёкеіі егіап^і 
\ѵогбеп, іаззе тап зузіетаіізсЬ аіітаЫщ АПез 
хи еіпет гѵоЫаизрагЬеіІеІеп Оагігеп ѵегеіпідеп. 
БаЬеі ізі посіг рпг Ьезопбегз аи/' тодііскзіе 
біеісккеіі ипб ЕЬепІіеіі без Аікетз, лѵіе 
риг Ьезопбегз аиГ гтіаііеііифе Меіпкеіі бег 
Іпіопаііоп ги асЫеп, батіі пісЫ еі\ѵа, баз 
сгезсепбо —< еіп ги-ЬосЬ,—обег, баз бесгез¬ 
сепбо еіп ги-ііеГ бег Іпіопаііоп гиг Роір 
ЬаЬе,—обег ит&екеіігі. бебез Бсіщапкеп бег 
Іпіопаііоп ізі аирпЫіскііск зігеп^ гигидеп. Егзі 
\ѵепп біез іт Еіпгеіпеп пасЬ аііеп 8еііеп Ьіп 
еггеісЫ ізі, зіеііе тап бапп ЫеЬип§еп іт рп- 
геп ЫтГапр ап: 

Звукъ филируется слѣдующими различными I Ьез біІГёгепіез шапіегез бе Гііег ип зоп, зопі АиГ Гоірпбе ѵегзсЬіебепе Агіеп капп еіп Топ 
способами: іез зиіѵапіез: 1ап§е аизрзроппеп ѵѵегбеп: 

А. Ниапсе бе Гогсе ёдаіе би соштепсетепі А. іп діеісііег Зіагке ѵот АпГапр Ьізгит 
A) Одинаково сильно съ начала до конца: зизци’й іа Гт: Епбе: 

Г-Г—Г- Г—Г—Г- і-Г-Г- 
B) Одинаково слабо съ начала до конца: В. Ріиапсе бе /'аіЫеззе ёдаіе би соттепсе- В. іп діеіскег Зскіѵаске ѵот АпГапр Ъіз 

тепі фізци’й іа Гт: . гит Епбе: 
Р Р р—р—р. р—р—р. 

C) Взятый сильно звукъ идетъ ослабѣвая до О. Би Гогііззіто зе регбапі реи-а-реи еііеп- С. зіагк апдезеШ, пасЬ ипб пасЬ аіітаЫі§ 
легчайшаго ріапіззітоі іетепібапз іе ріапіззіто іе ріиз ехрігапі. Ъіз яит Іеізезіеп ріапіззіто ѵегЬаііепб: 

I Десгезсепйо 

Б) Взятый тихо пойдетъ усиливаясь до пол- В. Би ріапіззіто іе ріиз ГаіЫе роззіззапі реи- В. іт Іеізезіеп ріапіззіто апдезеЫ пасѣ 
нѣйшаго Гогііззіто- й-реи еі іепіетепі зе сітпрапі роиг аііеіпбге ипб пасЬ аІІтііЫіе Ъіз гит зіагкзіеп /ог- 

1е Гогііззіто іе ріиз іпіепзе: ііззіто апзскшііепд. 

сгезсепсіо 

Е) Тічятнй тшгл штатъ постенйнпо іо пол- Е. Би ріапіззіто іе ріиз ГаіЫе раззапі реи- Е. іт Іеізезіеп ріапіззіто апдезеЫ, пасѣ 
шГ ІогЫІТ™ дГл^ «нть іря- я-реиеиепіетеоі а» /Мш» 1. ріиз іа- и«а пасЬ аІІтШісЬ ЫгттМгЫепМ- 
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гнано именно къ половинѣ дыханія) я за¬ 
тѣмъ точно также мало-по-малу ослабѣть 
снова до легчайшаго ріапіззішо. 

Е) Взятый съ возможно большою силой звукъ 
идетъ, постепенно и медленно ослабѣвая 
къ легчайшему ріапізвішо (на половинѣ 
дыханья) и потомъ точно также долженъ 
снова усилиться до первоначальнаго силь¬ 
нѣйшаго Гогііззіто. 

іепзе, еі, сіе се роіпі, ^^1і сТоіі еіге схасіе-1 
тепі саісиіё а Іа тоШс сіе Іа гезрігаііоп, 
безсепб ёріешепі реи-а-реи Іспіеіпепі, роиг! 
Ііпіг раг ье регсіге сіапв 1е ріапіззішо 1е. 
ріиз ГаіЫе: \ 

сгевсешіо Ш сіесгезсепсіо 

Е. І)и /'огііззіто Іе ріиз іпіепзе роззіЫс, зе; 
регбапі реи-а-реи еі Іепіешеиі бапз Іе ріа- 
піззіто Іе ріиз ГаіЫе, еі спзиііе сіе сеііе 
ииаисе би ріапіззіто Іе ріиз ГаіЫе, геззеш- 
Ыапі а ші зоиШе ехрігапі,—роіпі срп сіе тете 
боіі ёіге схасіетепі саісиіё а Іа тоіііё сіе Іа 
гезрігаііоп,—ровзіг бе воиѵеаи, реи-а-реи 
еі Іепістепі, роиг Ііпіг раг Іе /'огііззіто Іе. 
ріиз іпіепзе: 

ііззіто апзсТпсеПепЫ, — иші ѵоп сііезет 
Ііоеіізіеп БШгксё'гасІе, гсеісііег угнан ап/ 
(Ііе НаІ/'/а сісз АіЬатз Ъагаскпгі зет 
7ПІІЗЗ, ѵѵіебег паек иші паск аІІтіікГщ Ыз 
гит Іеізезіеп ріапіззіто ѵегІіаПепсІ: 

р1. т ■тодіісіізіпп Зіагкадуайа ап/'апдапй, 
паск иші паск аіітикіііу Ыз гит Іеізезіеп 
ріапіззіто ѵеііш/іеті,—иші ѵоп біезст, 
сіет Іеізезіеп Иаиске іікпІиТіеп. Ііоеіізіеп 
Зсіпѵаскерабе, ігеТскаг цІсісІфЛЫ цапан 
аи/ (На Нйі/іе (Таз Аіііетн Ьеуееітеі зе/п 
7)11138, ѵѵіебег паек шкі паск аіітііііііц Ыз 
гит зійгкзіап /Ьуііззішо апзсіпѵеііеші: 

17’ сіесгезсепсіо т сгсвсспсіо 1Г 

Сгсзсепбо и бесгезсепбо филируемаго тона 
можетъ быть расчитано съ полнѣйшею ритми¬ 
ческою точностью; надо считать, начиная съ 
легчайшаго ріапіззішо, весьма медленно циф¬ 
ры О, 1, 2, В, 4 до сильнѣйшаго Гогііззіто 
и потомъ для уменьшенія звука считать об¬ 
ратно—4, 3. 2, 1, 0. 

Прежде чѣмъ перейти къ нижеслѣдую¬ 
щимъ упражненіямъ, необходимо, чтобы уче¬ 
ница удержала твердо въ памяти, что 
a) Цифра 0 обозначаетъ ріапіззіто, 
b) цифра 4 — Гогііззіто и 
c) цифры 1, 2, 3—промежуточныя степени 

силы. 

Тамъ, гдѣ (какъ въ А) звукъ долженъ 
быть выдержанъ одинаково сильно съ начала 
до конца, я обозначаю его цифрой 4. Тамъ, 
гдѣ звукъ (какъ въ В) выдерживается оди¬ 
наково слабо, ставится цифра 0. Филиро¬ 
ваніе (какъ въ С) отъ Гогііззіто до лег¬ 
чайшаго ріапіззішо обозначается цифрами 4, 
В, 2,1. Филированіе (какъ въ В) отъ вели¬ 
чайшаго ріапіззішо до Гогііззіто обозначается 
наоборотъ цифрами—0, 1, 2, 3, 4. Совер¬ 
шенно ясно, въ такомъ случаѣ какъ придется 
обозначить филированіе въ случаяхъ Е и Р, 
цифра 0 будетъ обозначать всегда ріапіззішо 
тогда какъ цифра 4 обозначитъ Гогііззіто. 
Какъ слухъ можетъ ясно представить раз¬ 
личныя степени силы звука, такъ эти 
послѣднія можно представить наглядно и 
глазу: 

ррр 

II езі тёте роззіЫе сіе сТеіаіПег гкуікті- 
цистепі іез берёз рабиеіз еі зиссеззіГз сіи сгев¬ 
сешіо сошше (Іи сіесгезсепсіо, еп сотріапі сіи 
ріапіззішо Іе ріиз ГаіЫе сіапз ип Істрз Ігёз іепі: 
О, 1,2, 3,4, .щзци’аи Гогііззіто Іе ріиз рѵо- 
попсб,—еі епзиііе,—раг ипе безсепіе Іоиі аиззі 
зузіётаіщие, еп гераззапі сіи /іЬгііззіто Іе ріиз 
ргопопсё шріапіззіто Іе ріиз ГаіЫе: 4,3,2,1,0. 

Бапз Іез ехегсісез зиіѵапіз, іі езі бе гщиепг 
цие Гёіёѵе зс гаррсІЬ Ьіеп: 

a) рие Іе сІіііГге 0 іпбіеріе Гехігёте бедте би 
ріапіззіто; 

b) Іе сЬПГге 4, Гехігёте берё би /оі'ііззіто еі 
c) рие Іез скіІГгсз 1, 2, 3 бёзірепі Іез пиапсез 

ігііегшёбіаігез. 

Ьогзрие, сошюе еп А, Іе зоп боіі еіге Гііё 
бапз Іа теше пиапсе бе Гогсе сіи сотшеисотепі 

Іа Гт,з’етр1оіе Іоиі Іе 1оп§, іе сЫГГге 4, 
іапбіз цие, — сошше еп В, Іе 0, іпбщие Іе 
ріапіззішо Іе ріиз ГаіЫе еі іпѵагіаЫетепі ричіё 
роиг іоиіе Гёіепби би зоп Шё. Еп (7, ойіезоп 
боіі раззег реи-й-реи еі зиссеззіѵетепі сіи Гог- 
ііззіто Іе ріиз іпіепзе аи ріапіззішо Іе ріиз ГаіЫе, 
— Іе бёаіре ееіа раг 4, 3, 2, 1, 0, іапбіз ^ие 
І’ешріоіе Гіпѵегзе, зоіі О, 1, 2, 3,4, роиг О, 
ой Гоп боіі рагііг би ріапіззішо Іе ріиз ГаіЫе, 
роиг аггіѵег реи-а-реи еі іепіетепі аи Гогііззіто 
Іе ріиз іпіепзе. Еп Е еі еп В, іе ргосёбе бе 
тёте сГаргёз се вітріо зузіёте, еп боппапі Іои- 
Іоигз аи сЫГГге 0 Іа пиапсе сіи ріапіззішо Іе ріиз 
ГаіЫе еі й 4, себе би /огііззіто Іе ріиз іпіепзе. 
Бе тёте срГаіпзі Гоп реиігергёзепіег роиг Гогеіііе 
Іез сШГёгепіез пиапсез іпіегшббіаігез бе 1а Гогсе 
би зоп, оп роиггаіі ёріетепі Іе Гаіге роиг Гоеіі 
й реи ргёз бе Іа тапіёге зиіѵапіе: 

Ваз сгезееікіо (Апзеіпѵсііічі) шѵіе баз бесгез- 
сепбо (Ѵегкаііеп) сіез Тсшез, капп шип гкуік- 
піізск ісігшіісіі акг/і/ііеп, іпсіега шап г. Іі. ѵош 
Іеізезіеп ріапіззішо апГаирпб, іп зебіг Іашгзашега 
Тетро: 0, 1,2, 3,4, хіііііі, Ыз /.пт Ішекзіеп 
Зіагкерабе.—иші аізбапп, пап/, еЬепзо зѵзіета- 
Іізск іѵіебег /діпіскігеііопсі,—4, 3,2, 1,0, сіеп 
Топ ѵѵіебег ѵегкаііеп Іііззі. 

Веі бон кіег іеі/і Гоірииіеп ГсЬипрчі ізі ез 
поііпѵешіік, база біе Зскиіегіп зіек ріі еіп- 
ргйр, база: 

a) біе УіГГег 0, ріапіззіто Ьебеиіеі, нспѵіе 
b) біе УіГГег 4, /оуітіто; иші ііазз 
c) біе УіГГегп 1, 2, 3, біе (Іагіѵізексп Ііауап- 

(іеп ЗііткеугасСе Ъегсісііпсн. 

І)сиТ, \ѵо, лѵіс Ьеі А бег Топ /п ціаіеііаг 
Зійгке ѵош АпГасще Ыз /лип Епбе аизцсбшИеи 
ѵѵегбсп зоіі,—кегеіекпе іек бепзеІЬсчі Фігсіі- 
декешіз іпіі бег 2іГГсг 4.—Боіі, ѵѵо, лѵіс Ьеі 
В бег Топ іп фжЪсг Зсіиѵасііе ѵош Апі'апде 
Ыз /нт Епбе аизркаііеп ѵѵегбеп зоіі,—Ьегеіскпе 
іек бепзеІЬеп сТигсІпѵед шіі бегУЛНогО.—Богі, 
\ѵо, лѵіе Ьеі С бег Топ іш Гогііззіто апцезеіхі, 
паск ипб паск аІІшаЫі^ Ыз гит Іеізгзіеп ріа- 
піззігао ѵегкаііеп зоіі,—Ье/еісіше іек біез бигск 
4, 3,2, 1,0; богі, лѵо, лѵіе Ьеі В сіег Топ іш 
Іеізезіеп ріапіззішо аіщезеі/і, паск ипб паск аіі- 
іпіікііз Ыз гит зШгкзІсп Гогііззіто апзсііѵѵеііеп 
зоіі,—бигск 0,1, 2, 3,4. Касіі біезет еіпГасксп 
Зузіете бапп аиск Гегпег Ьеі Е ипб Е— зо, 
(Іазз бетпаск біе УіГГег 0 зіеіз ріап/ззіто, ипб 
біе УіГГег 4 зіеіз /огііззіто Ьесісиіеі. \Ѵіе бет 
Окге, бигск біе ѵегзскіебепеп кІеіиегепЖапсеп 
бег Зіагкерабе безТопез,зо кошііс таи біезеІЬеп 
бет Аир еіѵѵа іп Гоіцешіег \Ѵеізе багзіеііеп: 

ррр 

О ррр, 0</2 рр, 1 р, 1V» рГ, 2 ті, 2‘/» /; 3 т/Г, 3'/» /Гт/Г, 4 /ГГ- 

/Г 

Начиная съ ріапіззішо, лучше всего упо¬ 
треблять мрачный тембръ, переходя потомъ 
при Гогііззіто на свѣтлый тембръ, гдѣ та¬ 
кимъ образомъ голосъ и достигнетъ евоего 

Рагіапі би ргапіззіто, оп зе зегі Іе юіеих 
би ігтЬге зотЪге, б’ой Гоп раззега аи НтЬге 
сіаіг бапз іе /огііззіто, се циі регшеі а Іа 
зопогііё бе Іа ѵоіх б’аііеіпбге іе ріиз б’ёсіаі роз- 

Ѵою ріапіззіто аиздеЬепб, ѵѵепбеі шап аш 
Везіеп біе сТипІсІе КІапд/'агЬс, (ІішЬге зотЬге) 
аи, ѵѵеіеке бапп іш /'огііззіто гиг Іьеііеп Кіапд- 
/агЪе (ІішЬге сіаіг) ііЪегрЫ, ипб бег Кіап^ бег 
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большаго блеска. Какъ уже было замѣчено 
прежде, стр. 17, звукъ слѣдующихъ нотъ 
труднаго регистра 

долженъ держаться неизмѣняемо и ясно на 
одной и той же гласной, лучше всего на 
открытомъ я, или: 1) въ фальцетомъ ре¬ 
гистрѣ взятое ріапМто постепенно перей¬ 
детъ въ Гогііззіпю труднаго регистра или, на¬ 
оборотъ, 2) начатое Гогііззіто труднаго ре¬ 
гистра постенепно перейдетъ въ ріапіззіто 
фальцетнаго. 

См. стр. 20. 

Я считаю необходимымъ въ этихъ упраж¬ 

неніяхъ не идти сначала выше и 

только позже филировать ноты, находящія¬ 
ся выше этого предѣла. Точно также реко¬ 
мендую послѣ того, какъ всѣ упражненія бу¬ 
дутъ продѣланы на а, продѣлать ихъ и на 
другихъ гласныхъ алфавита разныхъ языковъ. 

См. нотные примѣры Л" 17, стр. 71. 

§іЫе. Сотте ]е Гаі бфа іаіі оЬзегѵегріиз Ііаиѣ 
(р. 17), бапз 1е сЬарііге без поіез сіе роі- 
і-гіпе, 1е нон без поіез бе се гееізіге 

—с—^—$-0—^—Со—^—сс—: 
боіі біге зоиіепи іпѵагіаЫетепі еі бізііпсіе- 
тепі зиг Іа тете ѵоуеііе, бе ргбіегепсе зиг 
Га оиѵегі; сеіп з’ехесиіега: 1) аііациб^іагш- 
зіто (Іаиз 1е іітЬге сіи гсдізіге сіе /'аиззеі, 
роиг раззег реп-а-реи, Іепіеюепі, ои ЫтЪге йи 
геуізіее сіе роііггпе /іЬгЫззіто,—ои Ьіеп— 
2) ѵісе-ѵегза,—рагіапіііи/огЫззіто сіиЫтЪге 
йен поіез сіероіігіпе—раззег епзиііе реи-а-реи, 
Іепіешепі, аи ріапіззіто ен ЫтЪге йи ге- 
дізіге сіе /'аиззеі. 
Ѵоіг раде 20. 

бе ііепз а се ци’оп пе роиззе раз бёз ГаЬогб 

л Н&-- г-Т 
3 

еі б се сез ехегсісез ріиз Ііаиі цис 

ци’ои п’ехегсе рве ріиз іагсі Тез зопз Шёз без 
поіез ріиз біеѵёез; іе гесотюапбе еп оиіге, ци’аргёз 
аѵоіг ехбспіо сез ехегсісез зиг Іа ѵоуеііе а, он 
Ісз роигзиіѵе ен Іез гереіапі зиссеззіѵетепі зиг 
іоиіез Ісз аиігез ѵоуеііез бе Гаірііаѣеі без 
біПегеиіез Іаіщиез. 
Ѵоіг Іез ехотріез Лі 17, рада 71. 

Зііште 80 зеіпеп ЬбсЬзіеп 01а пг еггеісііі. Ше 
Ьегеііз ГгііЬег, ра^. 17, Ьетегкі ѵѵогбеп, — 

бег Топ ипѵегапсіегі кіаг аиТ бепзеІЬеп Ѵо- 
саі—ат Везіеп, аиГ еіпет о Сіе и с в а,—епі\ѵебег: 
1) іт Раізеіі-Ііедізіег ріапіззіто ап^гзеігі, 
паск ипб пасѣ аіітакіщ гит Вгизііоп іт /ог¬ 
Ыззіто иЬегё'еІіеп,—обег, ит^ексИгі, — іт 
/'огЫззіто аіз Вгизііоп апдезеігі, — бапп 
пасѣ ипб пасѣ а11шаЫі§ гит Раізеіі-Ведізіег 
іт ріапіззіто икег&екеи. 

Ѵійа рад. 20. 

Ісіі Ііаііе ез Гиг гѵѵесктііззій, аискбіезе ІІеЬип- 

§еп ѵог бег Напб, пісііі кокег аіз Ыз 

ѵотагаеішеп, ипб баз Аиззріппеп без Топез бег 
кокегеп Ьа§е егзі зрйіег хи йЬеп; аиск етрГсЫе 
іеЬ,—пасіібет тап біезе ІІеЬип^еп аиі беп Ѵосаі 
а ѵогёепоттеп, біезеІЬеп бапп аисіі аи/ аііе 
йЬгідеп Ѵосаіе без Аіркакеіз бег ѵегзсѣіебепеп 
Вргасііеп ги ипіегпектеп. 

Зісііе КоіепЪеізріеІе Л? 17, рад. 71. 

7КГѴ. 

ГСроизношѳніе текста въ пѣніи. 

Объ этомъ пунктѣ конечно не можетъ быть | 
и рѣчи при изученіи музыкальныхъ инстру¬ 
ментовъ. Что касается до пѣнія, то я счи¬ 
таю нужнымъ совмѣстить его по возможно¬ 
сти съ упражненіями въ вокализахъ, съ ко¬ 
торыми онъ будетъ перемежаться. Это упраж¬ 
неніе распадается на сильное акцентирова¬ 
ніе согласныхъ и гласныхъ; первыя будутъ 
произноситься съ помощью языка, зубовъ, 
глотки и губъ, также какъ и при одновре¬ 
менномъ дѣйствіи двухъ какихъ нибудь изъ 
этихъ средствъ; послѣднія (гласныя) будутъ 
браться въ свѣтломъ или мрачномъ тембрѣ. 
Латинскій, итальянскій и отчасти шведскій 
языки представляютъ то преимущество, что 
гласпыя являются часто на концѣ словъ. Нѣ¬ 
мецкій языкъ имѣетъ передъ итальянскимъ 
то преимущество, что облагаетъ гласными о 
п и. Всякая гласная можетъ быть произне¬ 
сена различными способами. Въ нѣмецкомъ 
языкѣ надо обратить вниманіе на глухіе 
е и п, встрѣчающіеся на концѣ словъ, какъ 
напр.: ЬіеЬе, Ѳіаиѣе, НеЬеп, §1аиЬеп, ІюіТеп, 
багЬеп, такъ какъ ихъ часто произносятъ 
невѣрно ІлеМі, ОІаиШі, ІіеЬап, ИеЬоп, ДаиЪап, 
§1аиЪоп и т. д. *). 
Для пѣнія, еще болѣе чѣмъ для разго¬ 

ворной рѣчи, чтенія или проповѣди, тре- 

тхлть 

Юи рЬгазё сіапз 1е сЬапѣ. 

II пе реиі паіигеііетепі біге ^ивзііоп бе Гбіибе 
б’ии ріігазе соггесі еібізііпсі без рагоіез, (ріапб 
іі з’аДі бе іоиі аиіге іпзігитепі бе тизіцие цие 
Іа ѵоіх. Одтпіаи сііапі, сеііе ёіибе зрёсіаіе беѵгаіі 
зеіоп тоі, бапз Іа тезисе би роззіЫе, зе соог- 
ііоппег аих ехсгсісезб’аёіііібаѵесіезциеізеііе аііег- 
пега, зі сеіа езі роззіЫе. Сеііе біибе зе біѵізе 
бапз Гассепіиаііоп ігбз іогіетепі ргопоисбе без 
сопзоппез еі бапз сеііе без ѵоуеііез, Іез рге- 
тіегез ргобиіісз а 1’аібе бе Іа Іапдие, без сіепіз, 
би раіаіз еі без Іёѵгез, ои би /опсііоппс- 
тепі зітиііапё бе беих бе сез огй'апез, еі Іез 
зесопбез—Іез ѵоуеііез,—гціі зе ргобиізепі зоіі 
бапз 1е іітЬге сіаіг, зоіі бапз 1е іітЬге зотЪге. 
Ье Іаііп, ѴііаЫеп, еі еп рагііе аиззі, 1е зие- 
сЫз, оіТгепі, рагті Іез аиігез Іапдиез, сеі аѵап- 
іаце, цие зонѵепі Іез ѵоуеііез зе ігоиѵепі ріасеез 
а Іа Гт без тоіз; Гаііетапб ргбзепіе, еп ге- 
ѵапсііе, Гаѵапіа§е бе ргоззббег іез ѵоуеііез о еі 
іі ■ еп зиз бе сеііез цие Гоп а 6§а1етепі бапз 
Гііаііеп. Сііацие ѵоуеііе езі еп оиіге зизсер- 
ііЫе без пиапсез Іез ріиз ѵагібз. Еп аііетапб, 
оп боіі арреіег Гаііепііоп зиг Іез зопз зоигбз с 
еі еп а Іа іт без тоіз, сотте раг ехепгріе 
бапз: ЫеЪе, СИаиЪе, ІіеЪеп, дІаиЪеп, Ію/‘- 
/еѣ, ЛагЪеп, цис Гоп епіепб зоиѵепі ргопопсег 
іі іогі ІлеЬеЬ, ШаиЬбІі, ІіеЬап, ІіеЪоп, діаи- 
Ьап, дІаиЬоп, сіс. *). 

• Вап'з 1е сііапі, епсоге ріиз цие бапз Іа соп- 
ѵегзаііоп, ои бапз Іа Іесіиге бе ѵіѵе ѵоіх, ои 

ТХЛГ. 

Техі-АйвзргасВе Ъеіт (З-езап^е. 

Баз Зіибіит еіпег соггекіеп беиііісііеп Техі- 
аиззргаске Гаііі иаііігіісіі Ьеіт Зіибіит апбегег 
тизікаіізсііег Іпзігитепіе §агі2Ііс1і \ѵе§. Меіпез 
Егасіііепз тизз баззеІЬе зо ѵіеі аІзпшДісЬ, беп 
беіітіійкеііз - Иекап^сп соогсЫпігі ѵѵегбеп, іп 
ЙшпНеЬег АЬхѵссІізсІшіу, дІекІігеШд тіі сіеп- 
зеІЬеп ѵоі'й'епощтеп ѵѵегбеп. 1)іез Зіибіит гег- 
Гаііі: іп зсігагіе Ассеіііиігипр; бег Сопзопапіеп 
ипб' бег Ѵосаіе, іѵеіеііе егзіеге, тіі ІІйІГе бег 
2ипде, бег 2аІте, без Оаитепз ипб бег 
Ііірреп, зоѵѵіе,—бигск діеісіігеіііде Рипкііоп 
жеіег сііезег Ииі/'зтіііеі гидіеісіі Ііегѵог- 
§еЬгас1іі ѵѵегбеп,—ипб Іеігіеге,—біе Ѵосаіе,— 
епіѵѵебег, іп Ііеііет обег сИгтЫет Кіагщ-бе- 
ргаде ги всііог коттеп. Біе Іаіеіпізсііе, ііа- 
Ііспізске,—ипб гит ТЪеіІ аисіі біе зсіпѵебізсііе 
Зргасііе, Ьіеіеп ѵоггіщэѵѵеізе беп Ѵогікеіі, базе 
Ѵосаіе оГі аисіі ат ВсЫиззе бег ІѴогіе гиг Оеііип^ 
§е1ап§еп; біе беиізсііе Зргасііе Ьіеіеі баце§еп, 
бег ііаііепізсіісп Зргаске ^едепикег,—аиззег беп 
богі ѵогкапбепеп Ѵосаіеп,—поск біе Ьеібеп Ѵо¬ 
саіе о ипб іі. бебег Ѵосаі ізі іікегбіез поек 
беп таппіДаскзІеп ѵегзс1ііебепагіі§еіі Веіопипёеп 
ипіегѵѵогГеп. Іп бег беиізскеп Зргаске ізі аиі біе 
бтпрГеп е, еп, ат Зскіиззе еіпев ІѴогіез аиГ- 
тегкзат ги таскеп, ѵѵіе г. В. іп беп ЛѴогіеп: 
ЬіеЬе, біаике,—НеЬеп, Даикеп, коіГеп, багЬеп, 
—біе тап ой ГеЫегкай \ѵіе: ЬіеЬек, біаикёк,— 
ІіеЬап, ИеЬоп, ёіаиЬап, §1аикоп, и. з. ѵѵ. аиз- 
зргескеп кбгі"). 

Оагі Ѵегіаіігеп іп еіпег б.сг аИісгеп сіеиисііегп 
еіпаі ЬегйЬтіеп Оезап^-Зсііиіеп ѵип РеЬег ѵ. }Ѵг?ііегу 
(4ет Сошропізіеп (іег Орег <иаз ипВегЬгоеЬепе 
ОрГегГезі», 1824) «сІіеіпВ тіг (ІигсЬаиз ипргакЬізсЬ. 
Оііпе ѵогЬеі* іг^епсІ\ѵіе Ііе^еіп Гйг ТехЬаизэргасЬе 
іп Апге^ип^ ^еЬгасЬВ ги ІіаЬеп, — ѵрігіі (іогі зоГогі 

ѵегІап^В, аііе, —зеІЬзЬ 8СІіѵѵіегі^« Разза^еп-веіаибд. 
кеіІз-НеЬип^еп,—гипіісіізіі пи Г <Ьз ипіег^еіе^ѣе ѴѴогЬ 
аАшеп»тип2 аізіапп, аиГ агніеге \Ѵогіе,ѵип йспеп 

*) Способъ, употребляемый нѣкогда знаменитою 
«Школою пѣнія» М. Винтера (автора оперы «Пре¬ 
рванное жертвоприношеніе»,'1824), кажется мнѣ за¬ 
мѣчательно непрактичнымъ. Не давши нигдѣ ника¬ 
кихъ правилъ4 для произношенія текста, она тре¬ 
буетъ исполненія всѣхъ даже трудныхъ пассажей и 
вокализовъ на слово «аминь» и на другія слова, 
причемъ часто въ быстромъ темпѣ приходится по 
одному слогу на каждую ноту. 

*) Ье ргосёйё сі’ипе апсіеппе Бсоіе аііетапйе 
(Іе сЬаиі, рійіз сёІеЬгс, сеііе .сіе Реіег ѵоп ІѴіпІег 
(1е сошрозНепг Де І’орёга « Ь’іюіосаизіе іпГ.егготри»', 
1824) те рагаіі реи р^аі:і^ие аи ріиз ІіаиЬ сіедгё. 
8апз аѵоіг Йоппё (іез гёдіез ргёаіаЫез ^ие1соп^иез 
роиг Іе ріігазе, сеііе тпёііюйе ргезсгіі, сіе іаіге ехё- 
сиіег сІ’аЬогсі зиг Іе тоі «Ашей» Іоив Іез разза^ез 
еі Іоиз Іез ехегсісез (Гарііііё, тёте Ігёз сііШсіісз, 
риіз еІІе Гаіі сііапіег виг сі’аиігеѳ шоіз, йопі вой 
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(густея врожденная способность произносить 
буквы рис ясно, чисто и отчетливо; не¬ 
пріятное картавленье буквы р, шепелявенье 
при с, происходящіе отъ плохаго или дур- 
наго устройства рта, отъ помѣщенія зубовъ, 
или отъ положенія языка можетъ быть усерд¬ 
ными стараніями улучшено до извѣстной 
степени, но рѣдко уничтожено совсѣмъ *). 

Согласныя должны быть произносимы во¬ 
обще не только по возможности рѣзко, но 
ихъ произношеніе должно быть приготовле¬ 
но и задержано; это безъ сомнѣнія самый 
вѣрный способъ достигнуть нхъ отчетливаго и 
правильнаго произношенія **). Приготовле¬ 
ніе согласныхъ имѣетъ большее вліяніе на 
хорошее произношеніе текста чѣмъ само это 
произношеніе. Нечего опасаться слишкомъ 
большаго налеганія на этотъ способъ, такъ 
какъ если старательный выговоръ соглас¬ 
ныхъ въ комнатѣ кажется иногда преуве¬ 
личеннымъ, то въ большой концертной залѣ 
или въ театрѣ онъ едва покажется доста¬ 
точнымъ; къ тому же надо взять въ расчетъ 
робость пѣвицы, сценическую игру и другія 
причины, часто вліяющія на силу и рѣз¬ 
кость произношенія. Конечно позже будетъ 
дѣломъ самого артиста, соразмѣрить, какъ во¬ 
обще силу своихъ голосовыхъ средствъ, такъ 
и въ особенности выговоръ согласныхъ, смо¬ 
тря по величинѣ помѣщенія, характеру и 
размѣрамъ сочиненія. Такимъ образомъ нѣтъ 
надобности пѣть простой романсъ съ такой 
силой голоса и выразительностью произноше¬ 
нія согласныхъ, какъ какую нибудь большую 
драматическую арію (разница очень велика, 
когда надо исполнять въ комнатѣ-ли, концерт- 
ной-ли залѣ или въ театрѣ), такъ какъ въ 
противномъ случаѣ эта манера могла бы по¬ 
казаться не только аффектированной, но 
просто смѣшной. Вообще для изученія этого, 
столь важнаго отдѣла пѣнія пригодны тѣже 

*) Въ парижской школѣ декламаціи, Тальма впер¬ 
вые съ успѣхомъ употребилъ слѣдующій способъ про¬ 
износить буквы# и с для учениковъ, отъ природы кар¬ 
тавыхъ и шепелявыхъ. Въ такихъ Французскихъ 
словахъ, какъ налр. ігатег, ѣгаѵаіііег, іогёайог— 
онъ замѣщалъ сперва букву г буквами і, ІЙ, іей 
(которыя нужно было отчетливо произносить) и та¬ 
кимъ образомъ заставлялъ учить і-й-атеі\ і-й-аѵаіііе, 
Іо-^-епйо^е, или 2е-б?е*атег, ѣе-сі-аѵаіНе, іо-Де-еаДо- 
Де-е. Эти упражненія должны были со временемъ 
произноситься все отчетливѣе, яснѣе и скорѣе. 
Прилагая этотъ способъ къ нѣмецкимъ словамъ, 
нужно будетъ замѣнить букву г въ такихъ словахъ, 
какъ Каске, гпсЫоз тоже черезъ 1(3, ѣесі и т. д. — 

т. е. Т-Д-аске, 4-Д-искІоз, Те-б-асЗіе, іе-Д-исЫоз. 

**) Въ нѣмецкомъ языкѣ часто напр. произносятъ 
букву я слишкомъ мягко, почти какъ 8} напр. 
вмѣсто ян произносится ей, вмѣсто хіеіеп—азіеЗеп, 
вмѣсто гаіііеп—ззакіеп; точно также і замѣняется 
буквою (3, напр. вмѣсто ігасЫеп говоритъ Дгаскіеп, 
вмѣсто ібДіеп—йбіеп; точно также опускается иногда 
одна изъ двойныхъ или сложныхъ согласныхъ; напр. 
говорятъ нерѣдко Рапа вмѣсто РГапй, Еіаите вмѣсто 
Рііаише, Дйскеп вмѣсто рДискеп, РІапге вмѣсто 
РПапге и т. д. 

Іа ргёбісаііоп,—Гшіе без сопбіііпнз ргіппраіез1 
сві ГарШшІе наііѵе а ргопоіктг бізІіпсЩшепІ іб 
ригешені іез імтзоішез И К 5; 1е раззеуешеиі 
8І бёзгщгёаЫе (Іи В, ои Іа хсхпуетепі би 5, 
еаизёз раг Іа розіііоп сШ'аѵогаЫс ои бёіёеітчізе: 
бе Іа Ьоисііе, ои раг Іа іишзіпкбнт без бепЫ, 
ои епсоге раг Іа і'огюе. еі іа Іттіеиг бе Іа Іаіщие,: 
реиѵепі ёіге рагГоіз соггі§ёз уизсці’а ип сегіаіи 
роіні, раг шіе сіибо Іепаее еі арріциое, таіз 
іі езі Гоіі гаге бе Іез іаіго бтрагаііге Іоіаіеиіепі*). 

Одіапі аих сопзотгез, іі не зиШІраз (цГоп 
Іез ргопопсе зеібетспі б’ипе Гас о и аиззі бізііпсіе 
^ие роззіЫе, таіз епсоге Іа ргопопсіаііоп .ей 
боіі ёіге ргёрагёе еі геіагсіёе; с’езі іпбиЬі- 
ІаЫетепІ 1е тоуеи Іе ріиз еНісасе еі Іе ріиззйг, 
бе рагѵепіг а Іеиг ргоиопсіаііоп пеііе еі соггесіе **). 

Ьа ргёрагаііоп (Іез сопзоппез езі Іоиі зре- 
сіаіешепі б’ипе іпііиепсе епсоге ріиз йтапбе зиг 
Іа пеііеіе би ріігазё, еще Іа ргопопсіаііоп еііе 
тёте; се ргоеёбё реиіареіпе ёіге еха^ёге. саг, 
зі тёте Іа ргопопсіаііоп без соггзоппез рагаіі 
ассепіиёе а Гехсёз сіапз ипе сІтпЬге, еііе 
рагаііга реиі-ёіге а реіпе аззег іогіе еі аззег пеііе 
сіапз ипе дгапсіе заііе сіе сопсегі ои бапз ип 
дгапсі іМаіге; П іаиііеі саісиіег еп оиіге цие 
Іа іітібііё бе Іа сапіаігіее, Гасііоп бгатаіиріе, 
еіс. зопі зопѵепі бе паіиге а пиіге а Іа Гогсе 
еі а Іа пеііеіё би ріігазё. 

II ѵа 8апз біге цие ріиз іагб Гагіізіс тобі- 
Гіега Іа риіззапсе бе $а ѵоіх, еп §ёпёга1, еопше 
аиззі зрёсіаіетепі, Іа Гогсе бе Гагіісиіаііоп без 
сопзотез, б’аргёз Іа дгатіеиг сіи Іосаі еі 
Іе сагасіёге еі Іе йеѵеіорретепі сіе Іа сот- 
розіііоп. Аіпзі, раг ехетріе, оп пе сѣапіега 
раз ипе зітріе Котапсе, запз ргёіепііоп, аѵес 
Іе тёте бёріоіетепі бе ѵі^иеиг бе Іа ѵоіх еі 
аѵес Іа тёте ассепіиаііоп ѵі§оигеиге бе Іа рго¬ 
попсіаііоп без сопзоппез, цие з’іі з’аёіззаіі б’ип 
§гапб аіг бгатаіщие, зигіоиі ей ргепапі еп соп- 
зібёгаііоп Іа бііГёгепсе ^иі ехізіе епікппе сІіатЪге 
еі ипе заііе (іе соггсегі ои ип ікеаіге; Іерго- 
сёбё сопігаіге рагаіігаіі ай'есіё, зіпоп тёте гі- 
біеиіе. Еп §ёпёга1, Іез тетез гё^іез гёёіззепі 
Гёіибе бе ееііе Ьсапсѣе зі ішрогіапіе епіге іоиіез 
бе Гагі би сЬапі, ре ееііез аррІісаЫез ё Гога - 

ѵепі, (Запз ап тоиѵетепі гаріДе, зоиз сііацие поіе 
соитіе зе ігоиѵе ріасё ипе аиіге зуІІаЬе. 

*) А Гёсоіе Де Дёсіатаііоп кРат, с’еві Таіта, 
ргетіег а ешріоуё, аѵес ип &гапД зиссёз, іе 

ргосёДё зиіѵапі, роиг атепег й іаіге ргопопсег іе 
II еі іе 8 аих ёіёѵеэ дие Іа паіиге п’аѵаіі раз Доиёз 
сіе ееііе аріііиДе: Дапз іез тоіз Сгап^аіз, іеіз ^ие 
ігатег, ігаѵаШе, ТогёаАог, іі гетріа^аі Д’акогД Іе 
К риг Іа ргопопсіаііоп пеііе сіи Т, Тб, ТеД, еі іі 
Іе іаізаіі ёіиДіег епзаііе сіііідешшепі раг ехешріе 
І-гі-атег, і-й-аѵаіііе, То-Д-еаДо-Де, ои епсоге іе-й- 

|атег, іе-й-аѵаіііе, іо-Де-еаДо-Де*е. 
Сев ехегсісез Йоіѵепі ёіге роигзиіѵІБ аѵес рег- 

зёѵёгапсе, еі Гоп Гега реи-&-реи ехегеег іа ргопоп¬ 
сіаііоп зеіоп Іе ргосёйё шепііоппё, еп ассёіёгапі 
рго^геззіѵешепі, Іа пеііеіе еі іа ѵііевзе сіе І’ехег- 
сіее. Арріідиёз & йез шоіз а11етапсі85 іеіз дие 
КасЬе, гисіііоз, ііэ аигаіепі Ней к реи ргёв зоиз Іа 
іогте Йе Г-й-нсЬе, і-й-исЫоз, Те-сі-асііе, іе-гі-исЫоз. 

**) ^^1ат1ѣ А Іа ргопопсіаііоп сіе шоіз аііешапіз, 
оп епіепй ігёз-зоиѵепі ргопопсег ѵісіеизетепі раг 
ехетріе — Іе ^ Ъгор тоііетепі, Ь. реи ргёз сотте 
ип 5; аи ііеи йе «ги» оп (ііі раг ехетріе «еп»; аи 
Ней йе «гіеіеп»—«ззіеіеп»; аи Ііеи йе «гаЫеп» — 
«ззаЫеп»; Йе тёте іе ^ие Гоп ргопопсе ѵісіеи¬ 
зетепі, аи Ней Не «ігасіііеп» —«йгасЬйеп», аи Ней 
(іе «іосііеп»—ссіоййспп; ееііе гетаѵцпе а ё^аіетепі 
ігаіі аих сопзоппез йоиЫе8 ои сотЬіпёез, ой ігёз 
зопѵепі оп епіепй ргопопсег, раг ехетріе «Каш!» 
аи Ней йе «РГапй»; «Кіапте* аи Ней сіе «РДаите»; 
«Папге» ап Ііеи Йе «РДапяе»; «Дііскеп» аи ііеи сіе 
<рДйскеп»; «8\ѵег^» аи ііеи Де «2ѵѵег§;»; еіс. 

Зіеііг носН аІ8 Ъеіт Зргесіичк Уогіевеп ойег 
Річмііцеік І8і ііііі Н<мир(огГоіч1опіІ88 іиг (Іса 6е- 
8ааіг, ^аіигапіаде: ііаа Я шлі 5" нсЬагГ, 
ітіи шкі (іиііііііі аіі^ргосЬеи т конпсп: сіогі, 
лѵо (І08 80іН‘аааа1е 8і‘Ьпаптп (1е« Я осіег (Іаз 
Ілярсіп (Іея (чіілѵічігг (ІштЬ іііе ЛІиінЫгІІішо;, 
ііеи Ваи (Іег /ЛПик1, осІ(*г (На ВевеІіаЙепІіеіІ: йег 
2ип§е. ГеЫегІіаГі; ѵогііаікіімі яіасК каин (Ііезсг 
аЬйсІіеаІісІіе КеШег шігшііег \ѵоЫ (Ііігсіі ешзі^ез 
Ік*1іаіт1іс1іс8 8(шІіиш ѵегЬелйегІ,—«еНеа аЪег §ап2- 
ІІСІ1 СОГГІЦІГІ \У(‘1Ч|(МГ‘). 

Сомошіиісп шІІ88еи ііЬег1іаир(, пісЫ ішг 
тоцІЬ-Ш 8сІшг/’ аихіічччргосікчі, зотіе-гп, — 
(Іегеп Аиззргасііе. Ьеіт Сезанне тизз посіі ѵог- 
Ьепііоі., ѵеггі'ніегі пчнчЬчі: (Нек ізі ітзігеійз' 
(Іаз Ьезіе шкі зіеііегзіе ЗІШеІ, еіііе. зсІіагГе, сог- 
гекіе Ааззргасііе (ІегкеІЬеп ги егіап^еп іііе 
ѴогЬсгсНшіу сТсу Сотомтіеп іні ^апх еі^егіі- 
Исіі уоп посіі йгшззегет ЕіпІІикзе. аиГ еіпе сог- 
гекіе Техіаиззргасііс, аіз зсІЬкІ іііе. еіцепШсІів 
Аиззргасііе сІегзеІЬеп; ез каші іііез Ѵегіаіити каши 
иЬегІгіеЬеп лѵеічіеп, ііеші. нчнт зе.ІЬзі іііе Аиі>- 
зргаеію ііег Соптіапісчі т Хіттѵ.г хиііЬег- 
ігіеЬеп зсІіаіТ-аесспіиігІ егзеііеіпі, «о лѵігсі 8іе 
(ІСШЮСІ1 ѵіеІІеіеЫ оГі Гііг еіппі ()уо§хеп Соп- 
сегіваа/ осіег суп г/гомех Ткеаісг посіі каши 
Іііпгеісііепсі зсІіагГиінІ (Іеиіііеіі еешік егзсііеіпеп; 
аисіі ши38 ниш Ьісіінн Ьегесішсп, (Іазк ІІеГап- 
йбиііеіі (Іег Ьанцегіи, іііе (Ігашаіікеііе. Вагзісііипа, 
и. злу., оГІшаІз (Нс КгаЙишІ 8с1іаг1е ііег Аиз- 
зргасііе ЬееіпІгасЫігеп копией. Г’гсііісіі ізі ез 
зраіегііііі АиГ^аЬе «Іез Кііпзііегк, — зпдѵоЫ (Не 
8іагке зеіпег 81іштші(М іщ АП^еіпе.іпеп, лѵіе 
сіспп аисіі іііе КгаЙ иікі еілзсіпкшішкіе 8с1шгГе 
(Іег Аиззргасііе (Іег Сопзолапіеп, паск (іег Ѳгож 
йея Патіо*, зо\ѵіе ласк ііег ВснсІш^епЫіі 
Лег СотроаН'ит хи шоііііісігел; ко лѵіпі шап 
г. В. еіп еіпГасЬез Ьичі, мччіег шіі (Іе.пізеІЬеи 
АиЛѵапйе (Іег Зіііши-Міііеі, посіі шк «ІегзеІЬеп 
ВсЬагГе (Іег Аиззргаске (Іег Соизопапіеи уогігайеп, 
\ѵіе еімга еіпе егоззе йгашаНзсЬе Агіе,—Ьезоп- 
йегз іш Ѵегеіеіск уоп 2іштсг, Сопсегізааі окег 
ТЬеаіег; йаз епіцейеп^езеіхіе ѴегГаЬгеп лѵигііе 
епі\уе(1ег аіГекіігі, окег §аг Іасііегіісіі егзскеіпеп. 
Іт АИёетеіпеп §е!іеп Гііг (Іаз 8йк1іиш (Ііезез 

оГітаІз, іп зсіігіеііеп ТопѵегЬіпйип^еп, уейсг еіп- 
яеіпеп 2?оів еіпе ЗуІЬе ипіег^еіе^і ізі,— ги зіп^еп. 

*) Ап йег БесІаптііопз-ЗсЬиІе іп Рагіз Ьаі 
Таіта хиегзі шіі ѵіеіет ТЗгіоІ^ Гоі^ешіез Ѵегі'аЬгеп 
апдеѵѵапйі, іш с1еп]‘епі^еі], йіе ѵои сіег Каіиг пісЬі 
Йіе Вс^аЬип^1 Ьаііеп, сіаз Іі шіі Дог Йипдепзрііге 
соггекі аиззргесііеп ги кбішеп,—іпііет ег іп Ггап- 

203ІЯСІ1СП УУогіоп, \ѵіе: Ігатег,ІгаѵаШе, ТогеаДоге,— 
(Іаз К, йиегзі Дигсіі зеііг зсІіагГо Аиззргасііе Дез 
Т Тсі ТеД егзеігеп, ипД зо етзі^ зііиіігеп Іісзз, ъ. В. 

і-Д!-атег, і-й-аѵаіііе, То-с?-еас1о-г?е; оДег: йз-Д-атег, 

^е-Де-аѵаііІе, То-(^е-саДо-йе-е. Оіе ІІеЬип^еп тйззеп 
Йапп тіі іттег зскаг/'еѵег ипД зекпеііетег Аиззргасііе 
ѵогдепоттеп ѵѵегсіен. АиГ ДоиізсЬе \Ѵогіс апде- 
ѵѵапДі, ѵ/йгйе тап Даз К іп ѴУогіеп ѵѵіе: Каске, 

гисЫоз — дІеісЬГаІІб еіѵѵа зо зіиДігеп: 2’-с?-асЬе, 
^-^-исЫоз, Те-й-асііе, ^-^-исЫоз. 

*№) Гт Г)еиівс1іеп Іібгі тап веЬг оГі3 г. В. Даз ъ 
2іі ѵѵеісЬ, Газі те еіп 5 аиваргекЬеп, —- 2. В. зіаіі 
г\\ зи, зіаіі гіеіеп—зяіеіеп, зіаіі хаЫеп—язаіііеп; 
оке изо Даз б?, віаіі ігасіііеп—Дга^кіеп, зіаіі іоДісп— 

Йбіеп; екепэо аисіі Дорреііе;, оДег ѵіеітекг, ги- 

затшоп^езеіхіе Сопзопапіеп, \ѵо піекі зеііеп, 
ЬапД зіаіі РГагіД,— РІаите зіаіі РДаите, — Кіапяе 
зіаіі РДап2е?—Дйскео зіаіі рДйскеп, аиз^евргосЬеп 
ѵѵігД. 
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правила, что служатъ и для упражняющих¬ 

ся въ ораторскомъ или драматическомъ ис¬ 

кусствѣ, для чтецовъ, проповѣдниковъ и т. 
д.— но только еще въ болѣе усиленной 
степени. Согласныя, стоящія на концѣ словъ, 

должны еще слышаться послѣ произнесе¬ 
нія этихъ словъ, жесткія какъ и шипящія 

согласныя, наир. ісіГсЬ, Напей, Капбй, ТосІй 

зроіі-і, хѵавв-в, юісіі-іі, бісЬ-еІі, Вог<йТі, Ьапсй, 

Танб-і, Тгирр-р, РгасІіИ, ба'йв, Разій, 1(іп<Н 

Реіб-і, 2\ѵі*гц-с1і *)• 

Если для пѣнія чрезвычайно важно уже 
рѣзкое и ясное произношеніе простыхъ со¬ 
гласныхъ, то тѣмъ болѣе важно произноше¬ 

ніе двойныхъ согласныхъ, наир, въ итальян¬ 

скихъ словахъ—Ьассіаге, сога^іо, аЪЬаікІо- 

паге, аЬгассіаге, аврсііаге, РеПо, Іиііо, аГГаппо, 
боііоге, сіеііа,—или въ нѣмецкихъ - Зрііііег, 
Дітшеіі, Шіиеі, Кіііеі, Сбііег, Каііег, Миііег, 
каіісіп, ѵепніиеіп, егЬШегп, геіѣаскси, ѵегра- 

скеп, егзсІіаІГсп и т. д. Не надо однако ни¬ 

когда забывать, что въ пѣніи главное вни¬ 

маніе должно быть обращено преимуществен¬ 
но на возможную красоту звука, на тембръ 
голоса, чему все остальное должно подчи¬ 

няться. Поэтому ученики должны рано за¬ 

мѣтить, что хорошее, звучное произношеніе 
гласныхъ и въ особенности согласныхъ— 

какъ бы оно ни было необходимо—все-та¬ 
не волокно идти на счетъ красоты зву¬ 
ка голоса. 
Чтобы привести одинъ только образчикъ въ 

фразахъ, напримѣръ, подобныхъ слѣдующей, 

(Іи *Вг - ве*1 шіг! 

н - ІРГііс - сіа - ші! 

согласная, слѣдующая за гласною (па долго- 
выдерживаемыхъ нотахъ) пе должна ни подъ 
какимъ видомъ быть произносима вслѣдъ за 
нею, потому что ото помѣшало бы пѣвцу 
произнести гласную красиво и звучно; со¬ 

гласная должна явиться гораздо позже, уже 
тогда, когда голосъ взялъ съ полною сво¬ 

бодою звукъ на гласной (долго выдержанная 
нота), такъ какъ указано здѣсь ниже: 

(епг. а Гасіеиг йгатаііцііе, ап Іесіеиг еі ап рге- 
біеаіеиг, аѵес Габбіііон цие, Пит Іс сігсті, 
сев ічщіев оні икс ітрогіапсе- епсоге Ьеаи- 
соир ріт угатіе еі ріш еЦ'веііѵе. Тез 
сопвоппев а Іа /іи сГип тоі боіѵепі тете 
гезояпег епсоге ар» 6$ Іеиг ргопопсіаііоп 
ргоргетепі бііе, аивві Ьіеп Іев сопвоппев сіигев 
(рт Іев сопвоппев віЬіІапіев. іеііез цие раг ехетріе 

еп Іаире аііетаисіе: ісЬ-еЬ, Напей, РГаікй, 

Тоб-І,8р()ІІ-І, \ѴЯ88-88, Н1ІСІ1-СІ1, (ІІСІ1-СІ1, Вегрсіі, 

Ьансі-і, ТашИ, Тгирр-р, РгасШ, (Іав-вв, Равйзв, 

Кіші-і, Реіб-і, 2хѵегйсК *). 

8і бёщ Іа ргопопсіаііоп Гогіе еі іпсівіѵе сіев 
сопвоппев зітріез еві сГипе іттепзе іпЯиепсе 
сіапз 1с сіииіі, еііе 1’еві епсоге баѵаиіар сіапз 
Іев тоів а сопвоппев (ІоиЫев, іеізцие, раг ехеюріе 
епііаііен: Ьассіаге, согаріо, аЬЬаікІопаге, аЬгас- 
еіпге, авреііаге, Ьеііо, іиііо, аііаппо, (Іоііоге, 
сіеііа; еп аііеташі: Врбііег, Ніттсі, Кіііеі, Ѳбііег, 
Наіісг, Миіісг, заііеіп, тегтіііеіп, егЬШегп, гег- 
Ііасксп, ѵсграскеп, егзсІіаГГен, еіс. 

Сереіпіапі, іі пс Гаиі іатаів оиЫіег, чие, 
<1(шв Іс сііаѵі, 1е Ьиі ргіпсіраі (Іоіі зигіоиі іои- 

.Іоигв Иге бе рагѵеліг а ГетЬеШззетепі Іе ріш 
роввіЫе і/и воя еі сіи іітЬгс сіе Іаѵогт.,йI 
іріе іоиіе аиігс сопвібёгаііоп (Іоіі зе виЬопІонпег 
а ее Ьиі ві ішрогіапі; Іев ёіёѵев сіеѵгопі боне 
вТшЬііиег бе Ьоппе Ііеигс а се еріе Іа ргопоп-1 

сіаііоп соггееіе, Ьеііе еізопоге, іапіеіоз ѵоуеііез, \ 
соште раг ехстріе бе Гг, еі ргіпсіраіетепі ееііе | 
бсв сопвоппев, (ргеіцне ішІізрепваЫе ци’еііе воіі, | 
п'аіі ссрепсіапі уатаіз Ней аихйерепвев сІе\ 
Іа ЬеииЫ сіи воя еі сіи іітЪге сіе Іа ѵогх. \ 
Аіпві, роиг пе сіісг ци’іт схеіпріе, — бапв 

бев ріігазсз соште раг ехетріе Іа виіѵаиіе: 

I йЬегаиз хѵісМі§еп 2хуещев бег безаіщзкипві біе- 
■ веІЬен Ріеріп хѵіс іиг беп Кебпег, 8с1іаивріе1ег, 
' Ѵоііезег, Ргебі^ег,—пиг і'іг пос/і, ЬеПеніепПѵег- 
віагШет Маавве. Сонвопапіеп ат ВсЫивве 
егпев Ц'огіез тіізвен во§'аг пасіі бег Аив- 
вргасііе бегвеІЬеп—поск пасШПпуеп, —зохѵоЫ 

Ьагіе те 2івс1і1аиіе, г. В. ісійіі, Нашій, 

РГапб-і, Тоб-і, 8роіІ-і, хѵав-вз, шісіі-сіі, бісЬ-сіі, 

Вегрсіі, Ьапб-4, Тапб-і, Тгирр-р, РгасЬИ, 

сіаз-зз, Равв-в, Кіпб-і, Реіб-і, 2\ѵег§-с1і *). 

\Ѵепп всЬоп баз зсЬагіе еіпзсііпеібепбе Аив- 
вргссііеп бег еіп/асіісп Сонвопапіеп ѵоп аизвег- 
огбепііісііет Еіпііиззе Ьеіт Оеваіще іві, во ізі 
ез біев ит во тек поск іп ІѴоіТсп тіі оІор- 
реііеп Сонвопапіеп, хѵіе г. В. іт ііаііепізскеп; 
Ьассіаге, согаріо, аЬЬапбопаге, аЬгассіаге, азреі- 
іаге, Ьеііо, іиііо, аі'іаппо, боііогс, сіеііа, — іп 
бсиівскеп ІѴогіен хѵіе: Зроііег, НіттеІ, Міііеі, 
Кіііеі, Соііег, Каііег, Миііег, заііеіп, уегтііісіп,. 
сгЫііегп, гегііаскеп, ѵеграскен, егвсІтіГеп, и. в. хѵ. 
Маи баіТ іебосЬ піешаів ѵереввеп, базе—Ъеіт 
Оекапее,—баз ІІаііріаирптегк віеів ѵотщвхѵеіве 
апГ уудззітос/ікіізіе Зсіібпігеіі сіев Топаз, 
ііез К/ап уев Пег Віітте ріеці хѵегбеп тивв, 
бет бетюсЬ аііев Апбсге ипіегаогбпеп іві; зо 
шіівзеп вісЬ ЙсЬШег всіюп 1‘пііі багап §охѵШтеп, 
базе біе соггекіе, всішпс, кіаіщѵоііе Аиззргасіге, 

.вохѵоЫ бег Ѵоісаіе,—хѵіе г. В. без і,— ітб 
Й<1112 Ьезопбегз бег Сопзопаніен,—во ішит"іііщ- 
Іісіі поіііхѵепбійчііев аисіі іві,—беппосіі піетаіз 
аи{ Ковіеп Пев \ѴоЫШапдез Пег Віітте 
уевсііеігеп сіаг/! ІТп пиг еін Веівріеі аішь 
іиЬгеп;—іп РЬгавеп, хѵіе еіхуа Гоірпбе: 

± —Ц; 

ІСІ1 

а 
ІШ8 

*~1—Ь -р: 

(Іісіі! 
- гаі! 

ісіі (Іап 
аш - шаг 

кс 
га 

(1 і г! 
іпі! 

о Иіт - теі! 
ЬеІ га§; - §’іо! 

! Іа с.опвотге диі виіі 1а ггогуе2?е пе боііб аисипе 
| сопбіііоп еіге ргопопсее штеПіаіетепі аргёв 
і 1а ѵоуеііе (поіе Іоіщиетепі Іепие), раг Іа гаівоп 
: ци’ен Іе іиізапі, Іс сііапіеиг вегаіі етресЫ бе 
■ гепсіге Іа ѵоуеііе бапв іоиіе ва Ьсаиіб еі ва во- 
погііе; се п'еві еще ріш іагП, іріе Іа сопзотге 
реиі і'аіге ѵаіоіг вон бгоіі еп зе Гаівапі епіепбге, 
еі се п’еві (рі’аіогз веиіетепі, аргбв (цГоп а регтів 
а Іа ѵоіх бе ве беѵеіоррег, бе ве бёріоуег 1і- 
Ьгетсиі, виг Іа ѵоуеііе би воп іепи, цие Іа 
сопвоппе ве ргопопсе; а реи ргёз соште бапв 
Гехстріе виіѵапі: 

багГ, аиі бег Іап^-аизхиЬаІіепсІеп Иоіе, бег', бет 
Ѵокаіе Тоі^епсіе Сопвопапі, кеіпезхѵе^з водЫсІъ 
пасіі бет Ѵокаіе аивеезргосЬеп хѵегбеп, хѵеіі бег 
8шщег бабигсЬ Ьеігіпбегі хѵіігбе, беп Ѵоісаі.зсіібп 
ипб кіапёѵоіі аишізргесііеп; бег Сопвопапі багі 
егзі ѵіеі врсііег веіп КесІіі §е1іспб тасЬеп,— 
егзі бапп, пасМет тап біе Зіітте, аиГ бет 
Іап^-аивгиііаііепбеп Топе, зіеіі Ьаі Ггеі ипб зсЬбп 
аисіет Ѵоісаіе аивЬПбеп, епііаііен, аивібпеп 
Іаввеп; сіхѵа хѵіе Го1§1: 

(Іи 
а 

7ЛІ 
Ьга 

гпеаі 
ссіа - ші I 

ісіі Ііа 
а зре 

-Л. 

88(і (ІІСІі! 
ііа - ші! 

іек (іа 
ат - та 

пке (Ііг! 

гга - ші! 
о 

ЬеІ 
Иі - ттеі! 
га - 2&іо! **) 

#) Нѣкоторые учителя, при занятіяхъ, уже доста¬ 
точно подвинувшихся впередъ ученицъ, застаиллютъ 
пѣть гаммы въ медленномъ темпѣ, подставляя такъ 
называемыя Гвидішовскін названія —(Іо, ге, ші, іа, 
80І, Іа, ві. Другія употребляютъ названія Грауна— 

пі, ро, іи, іа, Ье. 
**) Нерѣдко приходится замѣчать, что пѣвцы впа¬ 

даютъ въ противоположную ошибку, именно удвои- 
ваютъ согласныя тамъ, гдѣ не нужно, иапр. гово¬ 
рятъ УаЦсг вмѣсто Ѵаіег, или вставляютъ безъ на¬ 
добности гласныя между согласными, наир. 8с1іе- 
'ѵѵебіег вмѣсто 8сІі\ѵеьіег. 

II у а сіез ргоГеззеигв, дпі <Іапз Іе сопгз роз- 
іегіенг сіез еіасіез іонѣ сііапіег йез ^атгаеэ еп тезпге 
Іепіе, к Гаісіе сіез сіепотіпаііопз (Шез сіе Сгиісіо: йо 
ои иі, ге, ш, /а, зоі, Іа, ві; й’аіигез епсоге опі 
етріоуе Іез (іеііошіііаМопз (Іе Ѳгаип: й,а.{ те, т, 

' ^о, іои, Іа, Ьс. 
**) Раг сопіге, іі п’езі раз гаге (ГепЬепсІге (1 ез 

| сЬапІеигз ѵісіегізешепі ргопопсег еп зепз іпѵегз, 
! Іез сопвоппев вітріез, согате зі с’еЬаіепі: без соп- 
! воппев йоиЫев, раг ехегпріе еп аііепоапб: «Ѵайсг» 
! ои Иси бе сУпІег»; рагіоіз ііз іпѣегсаІепЬ аиззі без 
ѵоуеііе8, (циі п’опѣ аисипе гаІ8оп б’у ёЬге) епіге без 
сопзоппез боиЫез, — сошше раг ехетріе «8сЬе- 
ѵѵевіега аи Леи бе «Зсііѵѵезіег», еіс. еіс. 

1 #) Іт зріііегеп ѴегІаиГе бее біибіитз, ЛаЪеп 
тапсііе Оезап^іеЬгег, біе Топіеііег, іп Іап^затет 
Тетро, гпіі ХІпіегіе^ип^ бег зо^епаппіеп Оиібо’зсііеп 
Вепепиип^еп: бо ге ші Га зоі Іа зі,— обег — иі ге 
ші Га зоі іа зі, — зіп^еп Іаззеп; Аіібеге ІіаЬеп біе 

. Огаип’зсЬеп: ба те пі ро Іи Іа Ъе, ап^е^ѵапбі. 
**) ЪГісІи зеііеп Іібгі тап аисіі 8ап§ег іп беп 

епі^едеп^езеіяіеп РеЫег ѵегіаііеп, патНсЬ,— еіп- 
Іаске Сопзопапіеп \ѵіе йорреШ аизвргесЬеп, г. В. 
«Ѵііііег» зіаіі Ѵаіег, аисіі ѵѵегбеп гиѵѵеііеп Ѵокаіе 
яѵѵЛзсЬеп біе Соизопапіеп еіпдезсЛоЬеп, 2. В. «8сЪе- 
ѵѵезіег» зіаіі 8с1іѵѵез1іег, и. а. ѵѵ. 



XVI. 

Вокализація. 

Воішшз аціей—адіШ, колоратурой—на¬ 

зываютъ вообще достигнутую возможность 
исполнять кругло, отчетливо и чисто всякіе 
паесажи во всевозможныхъ движеніяхъ темпа, 
вплоть до быстрѣйшихъ. Буквально асе подъ 
вокализаціей разумѣютъ пѣніе извѣстныхъ 
упражненій на гласныя. Какъ уже замѣчено 
выше, эти упражненія можно исполнять по¬ 

степенно на всѣ гласныя, мало-по-малу во 
всемъ протяженіи голоса, во всѣхъ степе¬ 

няхъ силы, во всѣхъ оттѣнкахъ фразировки, 

въ обоихъ тембрахъ и въ различныхъ ре¬ 

гистрахъ голоса. Выше уже было указано, 

стр. 37, что надо внимательно всюду наблю¬ 
дать за неизмѣнно точнымъ произношеніемъ 
одной и той же гласной, когда она находится 
подъ нѣсколькими нотами, такъ, чтобы не 
являлись другія гласныя и вообще такія буквы, 

о которыхъ здѣсь и рѣчи нѣтъ. Такъ что 
напр. такія группы 

-і—Т—« 
*—1-* / «-1—а—Ч 

іо Га - то, 
ісіі 1т Ье, 

не пѣлись бы въ слѣдующемъ фальшивомъ, 
совершенно измѣненномъ видѣ: 

іо Га 1т 1т Ьа 1>а 1т 1т 1т - то, 
ісіі 1т Ііа Ьа Ьа 1т Ьа Ьа 1т - Ье, 

или 

іо Га Ііа Ьо Ьа Ію Ііа Ьо Ьа - то. 
ісіі Ьа 1\о Ьо Ьа Ьа Ьо Ьо Ьа - Ъѳ. 

Какъ ни невѣроятно и ни смѣшно это 
можетъ показаться, но нерѣдко слышишь по¬ 

добное невѣрное произношеніе, тогда какъ 
пѣвица не только не примѣчаетъ ошибки, 

но напротивъ убѣждена въ чистотѣ и вѣр¬ 

ности своего произношенія. Нерѣдко слу¬ 
чается, что такая фраза 

ісЬ ѵег - асЬ - іе сіісЫ 
оЬ, Іаз - сіа - іе - ті! 

исполняется слѣдующимъ невозможнымъ обра- 

-іѵТггаі: 
ь§і±^ѲЩ=:|оЕЕ!ЕЭ . 

шпісЬ ѵег - Ьок - <1о іісЫ 
тпоЬ, Іо - зіа - Да - ті! 

Въ произношеніи нѣмецкихъ словъ нерѣдко 
дѣлаютъ ошибки: ізсЬ вмѣсто ісЬ, шеіп Віі- 

Іан вмѣсто Віііеп, шазв ізсЬ Ьіеп вмѣсто игаз 
ісЬ Ьіп и т. д 

XVI. 

Ѵоеаіізаѣіоп. 

Оп ёёзідпе еп ёбпбгаі раг ѵосаіізаііоп, 
адіііій, гоиіайе, ѵосаіізаііоп гарісіе, Іа Са- 
спііб оЪіепие раг Гёіасіе, ё’ехёсиіег аѵес ргесі- 
зіоп, Іа сіагѣё еі Іа ригеіе пбсеззаіге без зегіез 
ёе зопз ёапз Іоиіез Іез пиаисез роззіЫез сіи тои- 
ѵешепі, рсщи’а Іа гаріёііё Іа ріиз дгапёе. Еп 
ргепапі се тоі й Іа Іеііге, оп епіепё а ргорге- 
шепі рагіег раг ѵосаіізаііоп Іе сЬапі (Іез ѵо- 
саіізез зиг Іез ѵоуеііез. Согате іе Гаі ііё]а 
іаіі оЬзегѵег ріиз Ііаиі, сеі ехегсісе реиЬ з’ехёсиіег 
зисееззіѵетепі зиг іоиіез Іез ѵоуеііез, реи-а-! 
реи (Іапз іоиіе Ѵеіепйие сіе Іа ѵоіх, сіапз | 

■іо/18 Іез сіедгёз (Іе /’огсе, сіапз іоиіез Іез 
дгасіаііопз сіи ркгазе, сіапз Іез сіеих ііт- 
Ьѵсз, еі сіапз Іез сІЩёгепіз гсдШгез сіе Іа 
ѵоіх. Аіпзі ци’іі а (Іе тете ёіё сШ (р. 37), 
оп ѵеіііега аііепііѵетепі а се ^ие рагіоиі ой ипе 
зеиіе еі тёте ѵоуеііе езі ргезсгііе сотте 
ёеѵапі ёіге скапіёе зиг ріизіеигез поіез Лёез, 
сере ѵоуеііе не зоіі раз сііапдёе, он ѵісісизе- 
тепі гетріасее раг ё’аиігез ѵоуеііез, ои ёе тёте 
аѵесіпіегсаіаііоп ёе Іеіігез ^иі п’опігіеп а ѵоіг Іа. 
Раг ехетріе, іі іаиёга зедагёег ёе Іаіззег іоіа - 
Іетепі ёсіі^игег ип дгоире сотте ееіиі-сі: 

XIV. 

Ѵосаіізаііоп. 

Ѵосаіізаііоп,— адііііа — (пёаиГідкеіі, Регіід- 
кеіі, КеЫГегіідкеіІ, Оіпѵапёііеіі ёег Зіітше,— 
Соіогаіиг,—пеііпі таи іт АНдешеіпеп іііе егіапдіе 
Модіісккеіі,—ТопгеіЬеп іп аііеп тіідііскеп Ки- 
аиеіпіпдеп (Іез Йеіішааззез, Ьіз гиг дтззіеп Зсіпіеі- 
Іідксіі, аЬдегипёеі, ёеиШс.Ь ииё геіи, аизгиГйЬгеп. 
(тапи ЬискзіаЫіск ѵегзіеЫ таи еідеиіІісЬ ипіег 
Ѵосаіізаііоп,—ТопгеіЬеп сиф Ѵосаіе ги зіп- 
деп. Ыап капп ёіез,—\ѵіе Ьегеііз оЬеп Ьетегкі,— 
ёег РіСіЬе паск спф аііеп Ѵосаіеп ііЬеп, — 
паск ипё пасЬ, іт дстгеп Лпфапде сіег 
Зіімте, іп аііеп Зіагксдгсиіеп, іп аііеп 
АЪзііфппдеп сіег Ѵогігадзіѵеізе, іп Ьеійеп 
ШаіифагЬеп, ѵпсі іп сіеп ѵпжіііеііепт 
Ііедізіегп сіег Зіітше. \Ѵіе зсЬоп оЬеп Ье¬ 
тегкі,—рад. 37,— зеке таи ёаЬеі зек ёа- 
гаиі, ёазз ёогі, гѵо ѵогдезсіігіеііепегтааззеп,— 
аиГ ѵегзсЫеёепеп Тбпеп еіп иті (ТегзеІЬе Ѵосаі 
ЬеіЬекаІіеп лѵегёеп зоіі,—ёегзеІЬс піеііі (еЫег- 
ІіаІІ ѵегйпскегі, — зодаг, Ггетёе ВиекзіаЬеп 
Ыпеіп детізсЫ лѵегёеп; зо ёазз Огирреп, лѵіе 
еі\ѵа (оідепёе: 

-1—- >— 

еп регтеііапі чи’оп сЬапіе ѵісіеизетепі сез поіез 
реиі-ёіге сотте зиіі: 

піекі еі\ѵа іп іоідепёег /гіізсііег ІѴеізе дезип- 
деп, ипё зо дапгііек епізіеііі лѵегёеп: 

-1——— ;-ф-—.-□ 
іо Г а Ьа Ьа Ьа Ьа Іт Ьа Ьа - то, 

ісЬ Ьа Ьа Ьа Ьа Ьа Ьа Ьа Ііа - Ье, 

^- 

Га Ьа Ііа Ьа Ьа Ьа ііа Ьа - пт, 
Ьа Ьа Ьа Ьа Ьа Ііа Ьа Ьа - Ье, 

іо Га Ьа Ьо Ьа Ьо Ьо Ьо Ьа - то. 
ісЬ Ьа Ьо Ьо Ьа Ьа Ьо Ьо Іт - Ье. 

Одеіре іпѵгаізетЫаЫе еі диеіфіе гіёісиіе цис 
ееіа рагаівзе, іі п’езі серепёапі раз гаге ё’еп- 
іепёге ёез рЬгазез уісіеизетепі сЬапіёез ёе се 
депге, ёопі Іез сапіаігісез пе зопі раз тёте сопз- 
сіепіез, зе Ьег§апі аи сопігаіге ёе Іа сопѵісііоп 
ё’аѵоіг ргопопсё соггесіетепі еі зиіѵапі іоиіез 
іез гёдіез ѵоиіиез. И езі аззег ігб^иепі ё’епіепёге 
раг ехетріе ипе рЬгазе сотте сеііе-сі: 

та=»=р: 

Га Ьа Ьо Ьа 
Ьа Ьо Ьо Ьа 

Ьо Ьа Ьо Ьа - то. 
Іт Ію Ьо Ьа - Ье. 

§0 ип^аЬгзсЬеіпІісІі шкі Іасііегіісіі сііез аисЪ. 
зсііеіпі, зо Ьбгі тап сіеппосіх піеііі зеііеп зоісЬ 
{'е1іІег1ьа('іе ТехІ-АиззргасЬе, лѵаіігегкі Зап^е- 
гіппеп 8іс1і с1е88еп §аг піеііі еіпшаі Ъе\ѵи88і зіпй, 
зопйегп ѵіеішеііг іп іет зіеііегеп \ѴаЬпе ЬеГап^еп 
8ІПСІ, ёапг гіеіііі^ ппй соггекі ргопопсігі ги ІіаЪеп. 
Ез котті §аг піеііі зеііеп ѵог5 сіазз г. В. еіпе 
Ріігазе, те йіе Гоі^епсіе: 

ісЬ ѵег - асЬ - іе (ІісЬ! 
оЬ, Іаз - сіа - іе - ті! 

ІсЬ ѵег - асЬ - Іе <ІісЬ! Г г °.и " , 01(5V 
.г, Т „ . , оЬ, Іаз - сіа - іе - ті! 
оЬ, Іаз - сіа - іе - ті! 

сЬапіёе ёе Іа тапіЪге йфесіиеизе зиіѵапіе: е^а іп (еЫегІъа(іег ТѴеізе зо дезипдеп щігё: 

гапісіі \ѵег - Ьок - (Іі) іісЬ! 
тпоЬ, Іо - зіа - Йа - ті! 

тпісЬ ѵег 
тпоіц Іо 

(іо іісЫ 
(Іа - ті! 

Вапз Гаііетапй іі п’езі раз гаге поп ріпз Т -п . і 
(Гепіепсіге ргопопсег ѵісіеизетепі «ізсЪ аи Ией Р1Аі? 1)611(5011611 Ьогі тап аисЬ піекі зеііеп іп 
4е «іс/г», «шеіп ВШап» аи Ней сіе «Віі- а 801іег 2. В. ізсіі зіаіі іек, ргопопсі- 
іеп». «гѵазз ізсТь Ъікпъ аи Ией (Іе «гѵаз 76.1!’ ВШап зіаіі Віііеп,—гѵазз ізсЪ іеп», «гѵазз ізсТь Ъікп» аи Ией (Іе «гѵаз 
гск Ып», еіс. 

Ѵоіг раде 47. 

Ыкп зіаіі гѵаз ісіі Ып,- 

Ѵійе раде 47. 
См. стр. 47. 
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XVII. 

Нѣсколько объясненій по поводу 
произношенія гласныхъ и соглас¬ 
ныхъ въ итальянскомъ алфавитѣ. 

1. Гласныя—А, Е, I, О, И. Обыкновенно 
буква А произносится, какъ во французскомъ 
языкѣ; когда она является на концѣ слова 
съ знакомъ акцента (а), тогда ее нужно произ¬ 

носить тверже и короче, напр. Гга§і1ііа, 
ѵегііа, сагііа. 

Б произносится двоякимъ образомъ—от¬ 

крыто или закрыто; однако практика только мо¬ 
жетъ указать вѣрность произношенія въ надле¬ 

жащихъ случаяхъ, напр. въ словахъ сеІёЪге, 
ессеііепіе, рш§а, іаіёпіі. 

Примѣчаніе. Когда Е слѣдуетъ за бук¬ 

вами ци, напр. въ словахъ циезіо, циеііо и 
т. д. то ди надо произносить не какъ рус¬ 

ское кв, но какъ руское ку. Такъ фразу— 

«іп циезіа ІопіЪа» надо произнести «іп киезіа 
іошЪа». 

1 произносится вообще какъ по французски, 
но когда оно соединено съ другой гласной и 
помѣщается на концѣ слова, то произносится 
нѣсколько иначе; напр. ргінеіріо, іешріо. 

О произносится открыто и вмѣстѣ мягко, 

напр. Коппа, атоге; если эта буква стоитъ 
на концѣ слова и имѣетъ акцентъ, то произ¬ 

носится жестче и короче, напр. сіо, риб; точ¬ 

но также она произносится и въ случаѣ, 
когда ей предшествуетъ и, напр. зиопо, Ішопо, 
сиоге. 

Л произносится, какъ русское ?/,—но не¬ 

много короче, когда оно съ акцентомъ на¬ 

ходится на концѣ слова, напр. ѵігій, §іоѵепій. 

Относительно произношенія гласныхъ во 
французскомъ языкѣ по Мшпло, см. стр. 
І9, примѣчаніе. 

2. Согласныя — В, Б, Р, О,, В, твердое 
с, р, і, а, м, N. 

Согласныя, если за ними немедленно слѣ¬ 

дуютъ другія согласныя, задерживаются или 
замедляются, смотря по обстоятельствамъ, 

напр. §гапб Біо, запіо, зрегаша. Въ пѣніи со¬ 

гласныя должны, какъ уже было замѣчено 
выше, приготовляться, что исполняется слѣ¬ 

дующимъ образомъ. 

1) Сжиманіемъ или внезапнымъ расши¬ 

реніемъ губъ произносится В, Р, М; напр. 
рабге, Ъепе, таіе, тайге, тіо, рег, те. 

2) 8—единственная свистящая согласная, 

приготовляется внезапно и живо, убирая 
языкъ, сжатый между верхними и нижними 
зубами; въ тѣхъ же словахъ, гдѣ она удвои- 

ваетея послѣ гласной, нажимаютъ языкъ силь¬ 

но и живо, прежде его отнятія, на верх¬ 

ніе зубы. Напр. заіѵаге, зареге, зоіо, еззеге, 
рашге. 

8) Для согласныхъ ! и I раздѣляютъ 
сильно и сразу губы, напр. Гатіёііа, ѵаіоге. 

ІХХХХІ. 

ОдіеВіиев гё^іез виг Іа ргопопсіаііоп 
йев ѵоуеііез еѣ сіев сопвошхев <іе 

ГЛрЬаЪеѣ іѣаііеп. 

1. Ѵоуеііез: А, Е, I, О, П. 
Еп ёбпбгаі, А зе ргопопсе сотте еп ігап- 

саів; Га зигтопіё б’ип ё'гоѵе (а) а Іа ііп б’ип 
тоі, боіі іоиіеГоіз еіге аМациё ріиз Гогіешепі еі 
вопаег ріиз соигі, сотте раг ехетріе бапз 
/'гадііііа, />«, ѵегііа, сагііа. 
ѴЕ а беих ргопопсіаііопз бійегепіез; Іа рго¬ 

попсіаііоп оиѵегіе еі Іа ргопопсіаііоп Гегшёе, 
сотте сіапз Іа Іесіиге еі бапз Іа сопѵегзаііоп; 
се п’езі серепбапі цие Іа ргаіщис веиіе циі регшеі 
бе заізіг Гагіісиіаііоп соггесіе. Ех. сёІёЪге, 
ессеііёпіе, ріёда, іаіепіі. 
А оЬзегѵег. Циапб ѴЕ ѵіепі аргёз ди, оп 

ве ёагсіега Ьіеп сіе 1е ргопопсег а реи ргёз сотше 
кто, раг ехетріе бапз сіев тоіз іеіз фіе диезіо, 
диезіа, еіс. таів ріиіоі сотте коие; аіпві, 
1а рііше «іп (щезіа іотЬа» не беѵга раз ра- 
гаііге сотте «іп /шезіа ІотЬа», таів Ьіеп 
«іп коие&іа ІотЬа». 
Еп §бпёга1, VI ве ргопопсе сотте еп Ггап- 

саів; ееііе ргопопсіаііоп сІіГіеге серепбапі а Іа 
Ііп <Гип тоі, сіеѵапі ипе аиіге ѵоуеііе, сотте 
раг ехетріе сіапз ргіпсіріо, іешріо. 

Ьа ргопопсіаііоп сіе ГО еві оиѵегіе еі тоііе 
еп тбте іетрв, сотте сіапз Погта, атоге; 
еііе еві еп геѵапсЪе ріиз сіиге еі ріиз соигіе а 
Іа ііп (Тип тоі, циаті Го еві зигтопіё б’ип 
ёгаѵс (о), сотте сіапз его, рио, ои ци’іі езі 
ргесёбб сі’ип и, сотте бапз зиопо, Ьиопо, 
сиоге. 

VII огбіпаіге зе ргопопсе ои сотте еп аііе- 
тапб, таіз іі езі аііациё ріиз іогі еі беѵіепі 
ріиз соигі, циапсі іі еві вигтопіе сі’ип §гаѵе (и) 
а Іа Гт сі’ип тоі. Ех. ѵігій, діоѵепій. 
Ветагдив. 8иг Іа ргопопсіаііоп без ѵоуеііез 

бе ГарЬаЪеі /гащагз, ѵоіг ра§е 19 (гетагфіе), 
1е зсЪета зеіоп Місііеіоі. 

2. Сопзоппез: В, В), Р, ф, С бит, Е, 
О, В, М, N. 

Оп аііопде ои Гоп геіагсіе роиг аіпзібіге 
Іев сопзоппез диапб еііез зе ігоиѵепі ішіпббіаіе- 
тепі виіѵіез раг б’аиігез сопзоппез, сотте раг 
ехетріе дгапЛ Ѣіо, запіо, зрегата. 

Сотте іе Гаі бёщ Гаіі оЪзегѵег, йапз 1е 
сігапі Іа ргопопсіаііоп без сопзоппез боіі еіге 
ргёрагее, се диі з’еіГесіие без біѵегзез шапіёгез 
зиіѵапіез: 

1) В, Р, М зопі ргёрагёв раг 1а сотргез- 
зіоп ои раг 1а зёрагаііоп Ъгивцие без Іеѵгез. 
Ехетріез: рабге, Ъепе, таіе, табге, тіо, 
рег, те. 

2) 8 еві Іа зеиіе сопзоппе віШапіе (ехетр. 
зозріго); оп 1е ргвраге еп геіігапі зиЫіе- 
тепі еі аѵес ѵіѵасііё Іа Іапдие ргеззёе 
епіге Іез сіепіз зирегіеигез еі Іез сіепіз іп- 
/1егіеигез; ои епсоге, сіапз Іез тоіез, ой 5 езі 
боиЫё аргёв ипе ѵоуеііе, еп ргеззапі Іа 1ап§ие 
зиѣііетепі еі аѵес Гогее, аѵапі бе Іа геіігег, 
сопіге Іев бепіз вирёгіеигев. Ехетріез: ваіѵаге, 
вареге, зоіо, еззеге, раззаге. 

8) Ьа ргёрагаііоп без сопзоппез Р еі Ж 
в’орёге еп зёрагапі аѵес ѵіоіепсе еі Ъгиуат- 
тепі Іез Іеѵгез І'ипе йе Ѵаиіге. Ехетріез: 
Гаті§1іа, ѵаіоге. 

ЗСѴІГТ. 

Еіпіеѳ Егкіагип^еп йЪѳг сііе Аиз- 
зргасЬе йег Ѵосаіе ипй Сопзопапіеп 

йез ііаііепізеііѳп АІрЬаЪеЪз. 

1. Ѵосаіе-. А, Е, I, О, ТІ. 
Іт АПёешеіпеп хѵігсі А \ѵіе іт ГгапхбзізсЪеп 

аизёезргосЬеп; -ѵѵепп баззеІЪе ат ЗсЫиззе еіпез 
ЛѴогіез тіі еіпеш Ассепі (а) ѵогкотті, зо тизз 
баззеІЪе ^етсЫщег ипб гиёІеісЬ кііггег аиз^е- 
зргосЪеп сѵегбеп: г. В. &а§Ш1а, М, ѵегіій, 
сагііа. 
Баз Е Ьаі гѵѵе-і ѵегзсЬіебепе АиззргасЪеп: 

епіеѵебег оіТеп обег ёезсЫоззеп; хѵіе Ьеіш Ьезеп 
обег ЗргесЪеп, капп аисЪ Ыег, біе Ргахіз аііеіп 
баз ВісЫще ігеЕГеп: г. В. сёІёЪге, ессеііёпіе, 
ріёуа, іаіепіі. 
Аптегісипд. АУепп баз Е Ьіпіег еіпеш ди 

ѵогкотті, зо Ъйіе тап зісЪ, г. В. іп ІѴогіеп 
хѵіе еріезіо, циезіа,—баз ди еіѵѵа \ѵіе кго аиз- 
гизргесЬеп, — зопбегп ѵіеІтеЪг лѵіе ки; еіпе 
РІігазе хѵіе: «іп риезіа іотЬа» багГзотіі тсЫ 
еі\ѵа «іп кѵѵезіа іотЬа»—зопбегп ѵіеішеііг ѵѵіе: 
«іп киезіа іотЬа» аизёевргосЪеп лѵегбеп. 
СетіІіпІісЪ лѵігб баз I лѵіе іт ГгапгозізсЪеп 

аи8§езргосЪеп; беппосіі іві біе АиззргасЪе еіпе 
апбеге ат Епбе еіпез ЛѴогіез, ѵог еіпет апбегеп 
Ѵосаіе: г. В. ргіпсіріо, іешріо. 
Баз О \ѵігб ойеп ипб ги^ІеісЬ \ѵеісЪ аиз§е- 

зргосЬеп, г. В. Бота, атоге; ба§е§еп Ъагіег 
ипб кйггег, ат ЗсЫиззе еіпез ІѴогіез, іѵепп баз¬ 
зеІЪе боіі тіі еіпет Ассепі (о) аийгііі: г. В. 
сій, риб; обег, сѵепп бетзеІЪеп еіп и ѵогЪег- 
§еЪі: г. В. зиопо, Ьиопо, сиоге. 
Баз ёесѵбІтІісЪе ТІ хѵігсі лѵіе іт БеиіісЬеп 

аизёезргосЪеп; іебоск, ёе'ѴІсЫі§ег ипб гиёІеісЪ 
кйггег, \ѵепп ез тіі еіпет Ассепі ат ЗсЫпззе 
еіпез ЛѴогіез аиіігііі: г. В. ѵігій, діоѵепій. 

БеЪег АиззргасЪе бег Ѵосаіе без АІрЬаЪеіз 
бег /гатбзізсНеп ЗргасЬе,—паск Місііеіоі,— 
ѵібе ра§. 19, Аптегкшщ. 

2. Сопзопапіеп: В В, Р, В, баз 
Ііагіе С, Е, а, В, М, N. 
Біе Сопзопапіеп лѵегбеп §1еісЪзат ѵегіап- 

дегі, ѵеггбдегі, чѵепп віе иптіііеІЬаг тіі апбе¬ 
геп, іЪпеп Гоіёепбеп Сопзопапіеп гизаттепігейеп: 
г. В. §гапб Біо, запіо, зрегапга. 
Ше Ъегеііз ГгйЪег Ъетегкі, тизвеп, Ъеіт 6е- 

зап§е, Сопзопапіеп (обег ѵіеІтеЪг бегеп Аиз¬ 
зргасЪе) ѵогЬегеііеі лѵегсіеи; біез ёезсЪіеЪі аиі 
Го1§епбе ѵегзсЪіебепе Ѵеізе: 

1) бигсЪ Еизаттепргеззеп обег Аизеіп- 
апйегргеззеп бег ёезсіііоззепеп Ьірреи сѵегбеп 
ѵогЬегеііеі: В, Р, М; г. В. рабге, Ъепе, 
таіебеііо, табге, тіо, рег, те. 

2) Ваз 5 ізі бег еіпгще гізсЬепбе Сопзопапі: 
г. В. зозріго; баз 8 лѵігб бабигсЪ ѵогЬегеііеі, 
базз тап сііе, гтзекеп сііе ОЪег- ипЛ ТТпіег- 
гаііпе дезргез&іе 2шде рІбЫісЬ ипЛзскаг/** 
гигйсЫгеЫ, обег,—іп зоІсЪеп ЛѴогіеп, лѵо ез 
Ьіпіег еіпет Ѵосаіе йорреіі аиіігііі,—лѵігб ез 
бабигсЪ ѵогЬегеііеі, базз біе Ѵипде гиегзі,— 
Ьеѵог зіе гигйскёегоёеп лѵігб, — рІбігІісЬ егзі 
ѵоглѵіе§епб §е§еп біе ОЬепаЪпе ^ергеззѣ лѵігб: 
г. В. ваіѵаге, зареге, зоіо, еззеге, раззаге. 

3) Біе Сопзопапіеп Е, V, лѵегбеп іп йег 
ЛѴеізе ѵогЬегеііеі, базз тап сііе Вірреп де- 
гоаіізагл ипй дегаизскѵоіі аизеіпапЛег 
ргеззі: г. В. Гатщііа, ѵаіоге. 
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4) Простое К произносится мягко, двой¬ 

ное—жестко; наир, пшже, Іегга. 

Простыя согласныя: 

саіоге, Ъайаге, Гга§і1е, ігаіо, диезіа. 

Двойныя согласныя: 

оё&еііо, іштегзо, іншепзо, аіГаппо, ассо§;- 

Ііеге, Ъгиііо, ігиііо, Ггаіеііо, Ьассо, а11е§то, ар- 

роёёіаге, та Но, Гаііо, Ьепесіейо, Ьосса, ассіас- 
саіига, Гавсіиііо, Рюзіеііо, Ьассіо, Ггаіеііо, саг¬ 

іеііо, §гиреііо, ассогйаге. 

Тройныя согласныя: 

ІаЬЬго, аЪЪгиссіаге, зягпіо, зіги§еге, зсгіѵеге. 

5) Б и Т приготовляются прижиманіемъ 
языка къ верхнимъ зубамъ, нанр. йоѵеге, 
іепеге. 

6) С приготовляется ударомъ горла, напр. 
саіша, еагііа. 

7) Ь приготовляется сильнымъ упираніемъ 
языка въ небо; напр. аіша, 1ип§а. 

Въ словѣ Ітда языкъ тяжеловѣсно остав¬ 

ляетъ небо, тогда какъ въ словѣ аіша, онъ 
остается тамъ болѣе. 

8) 6 приготовляется легкимъ движеніемъ 
горла, тогда какъ языкъ упирается- въ не¬ 

бо и потомъ сразу отдѣляется отъ него; напр. 

ррате, побеге, денете, §іто, ^еіозо, ё'іизіо, 
§іосо, §іогатеп(,о. 

При пѣніи надо произносить согласныя 
рѣзко, такъ чтобы напр. Ь звучало почти 
какъ р, (1 почти какъ і, § какъ сЬ или к, 

з какъ 88, Г какъ ГГ, 2 почти какъ 1г и т. д. 
Такъ напр. вмѣсто ТгаЪ—Тгар, ВгаЬ—бгар, 
8сЬиМ—8с1иіШ, Нипсі—Нипі, Ргеипб—Ргеипі, 
Вег§—Вегсіх, 6ап&— банк, безап§— бешк, 

вгаз—Огазз, Богѣ—БогГГ, Егг—Егіг, ЗсЬтегг— 

ВсЬшегіг, ВсЬегг — ЗсЬегіг, Негг — Негіг, и 

т. Д. *)• 

4) Ье В зішріс езі ргопопсё сіоих, 1е В | 
йоиЫезе ргопопсе сіиг. Ехеіпріез: гитоге, іегга. | 

Сопвоппез &ІЩІІС&: I 

саіоге, Ьабаге, І'га"і1е, ігаіо; фіезіа. | 

Сопзоппез ПонЫез: | 

одаііо, ішшсгво, іпіюепзо, аЯаішо, ассо^Неге,: 
Ьгиііо, Ггиііо, Ггаіеііо, Ьассо, аИе^го, арро§іаге, і 
арроё§іаіига, шаііо, ба Но, Ьепесіеііо, Ьосса, і 
ассіассаіига, Гапсіиііо, Ршзіеііо, Ьассіо, сагіеііо, | 
ёгирреМо, ассогбаге. 

Сопзоппез ігіріез: 

ІаЬЬго, аЪЬгиссіагс, задкіо, зіпуиеге, зепѵеге. 
5) Ід ргбрагаііоп без сопзоппез 1) сі Г | 

з’орйге раг Іа сотру еззіоп сіе Іа Іандие. сі | 
(Ісз сіенѣ зирегіеигсз. Ехешріез: боѵеге, | 
іепего. 

6) Ьа сопзоппе С езі ргерагбе раг ип сіюс! 
би §'08іег (бе Іа й'іоііе). Ехешріез: саііпа, еагііа. | 

7) Іа сопзошіе Ь еві ргерагбе еп адридсіпі! 
/ЪгіепіепІ іа Іандие сопігс Ів раіаіз. Ех. | 
Іап^а, аіюа. і 
БаП8 Іе юоі «Іип&а», Іа Іапрс зе зерага | 

Іоигсіетепі сіи раіаіз, іапсііз дне сіапз 
«сПта» еііс з’д арриіе аѵес ріиз сГорі-1 
тйігеіё. і 

8) Іа ргёрагаііоп бс Іа сопзоппе С з'орсге \ 
раг ип Іёдег тоиѵетсні сіи дозіег, іапсііз | 
дне Гоп арриіе аѵес регзізіат в Іа Іандие \ 
сопігс іе раіаіз еі чи’епвпііо ргесірііатшеиі; 
оп Ген зёраге. Ехетріез: §а#паге, побеге. &с-' 
неге, §іго, §еІ080, ёіизіо, §іосо, йіигатепіо. 
Панз Іе скапі, Іез сопзоппе;9, ргіпсіраіс- 

тепі а Іа Гт без тоіз, (Іоіѵсиі №е ргопоп- ■ 
свез зі /огіетспі, чие, раг ехстріс, Ь зоіте 
ргез«іие сошюе р,— сі ргез^ие сотте і,— д 
ргежріс сотте (еп аііетапб) сіі ои к—з ргезсріе 
сотте зя,—/’ ргеягрге сотте //',— г ргез^ие 
сотте Ь, еіс. Аіпзі, аи Ней бе «ТгаЪ» оп 
ргопопеегаб реи ргбз «Тгар», «ОгаЬ» беѵіепбга 
«Стар», «8с1т1б» беѵіепбга «ЗсЬиШ», «Нипб» 
—«Нипі», Ргеипб»—Ргеипі», «Веге»—Всгсіі», 
«6ап&»— «бапк, «безапё»—«безапк», «вгаз» 
— «бшз», «ВоіТ»—«БогіГ", «Егг»,—«Егіг», 
«ЗсЬтет—«ЗсЬтегіг»,«ЗсЬегг»—«8е1іегіг», 
«Негг»—«Негіг», еіс. *). 

4) Баз еіпіасііе В лѵігсі гссісіі,—баз бор- 
реііе, Ішгі аизрзргосікті: г. В. пшюте, іегга. 

Віи/аске Соизошініеи: 

саіоге, Ьабаге, Гга^ііе, ігаіо, сріезіа. 

Поррсііе Сопзопапіеп: 

о^еНо, іпітеі'зо, іштепзо, аГГаппо, ассо§1іеге, 
Ьгиііо, Ггиііо, Ггаіеііо, Ьассо, аПе^го, арро^іаге, 
шаііо, іаііо, Ьепебеііо, Ьосса, ассіассаіига, Гап- 
сіиііо, Гшзіеііо, Ьассіо, Ггаіеііо, сагіеііо, §гир- 
реііо, ассогбаге. 

Пгеі/'аскс Сопзопапіеп: 

ІаЬЬго, аЫігиссІаге, зё’гібо, зіеи^еге, зегіѵеге. 
5) яезсЫеЫ баз ѴогЪегсііеп бег Сопзопап¬ 

іеп I) ипб Т биі'сЬ Улізаттепргеззеп бег Уип§е 
ипб бег 0Ьеп.а1те: ъ. В. боѵеге. іепего. 

(і) Бег Соизпшші С лѵіпі сЫгск еіпеп 
Віозз ѵош Ниізі; а аз ѵогЬегеііеі: г. В. 
саіта, еагііа. 

7) Бег Соіізошиіі Ь лѵігб бабигсіі ѵогЬегеі¬ 
іеі, (Іазз таи (Не Хинди дедсп ек п Оаитеп 
зіешті: г. 1!. Іип^а, аіта. 

Ве,і бет ЛѴогіс «Іиті^а» лѵіпі (Не Хиндс 
зсІиѵсгГііІІіё ѵош Оаитеп аЬдеГозі, лѵаіігепб,— 
ііеі «аіша» зіеЬ біезеІЬе ііаі'ііиіекіёег {р^еп беи 
Оаитеп зіешті. 

8) Біе ѴогЬегеііипд без Сопзопапіеп С 
ёезсіііеііі, сІнгсЬ еіпе ІекЫе Векединд ѵот 
Наізе аиз, ичііігепсі тип сНе Хиндс дедсп 
сіеп Оаитеп яіетті ипб біехеІЬе рІЬіВіеІь 
ѵоп бсшзеІЬеп ігеппі: ъ. В. яайішге, #пбегс, 
§еиегс, &іго, де-іозо, еіизіо, еіосо, еіигатепіо. 

Всіт 8іпдеп зіпб Сопзопапіеп,—Ьезопбегз 
ат ЗеЫиззе бег ЛѴогіс—зо зсііаг/' аизгнзрге- 
сііеи, бизз г. В. баз Ь Тазі лѵіе р, — баз сі 
Газѣ лѵіе і,—баз д Газі лѵіе сіі обег 7г,— баз 
з Газі лѵіе «$,—баз /' Газі лѵіе /Г,—баз г Газі 
лѵіе іг— и. з. лѵ. кііпееіг, ъ. В. зіаіі ТгаЬ— 
Тгар, зіаіі ОгаЬ—Отар, зіаіі Осііиіб—Зсііиііі, 
зіаіі Нипб—Нипі, зіаіі Ргеипб—Ргеипі, зіаіі 
Веге—ВегсЬ, зіаіі Оапе—Оаик, зіаіі Осзапе— 
Оезапк, зіаіі Огаз—Огазз, зіаіі БогГ—БогіТ, 
зіаіі Егг—Егіг, зіаіі Бсітіегг—Зсіішегіг, зіаіі 
ЗсЬегг—ЗсЬегіг, зіаіі Негг—ІІегіг, и. з. лѵ. 

■ Желающіе ознакомиться съ научными изслѣдо¬ 
ваніями но этому вопросу, могутъ прочитать слѣ¬ 
дующія сочиненія: Прежде всего остроумные отдѣлы 
«ТгаНё сотріеі; (іе Гаге <іа сІіапЬ моего знаме¬ 
нитаго профессора Мануэля Гарсіа сына. Въ 
паіе Гііг <ііе шпеік. АѴеіи за 1872, № 34 и елѣд. 
помѣщена чрезвычайно поучительная статья Ю. 
Штокхаузена подъ заглавіемъ «Ваз 8ап§-ег-А1рЬа- 
Ьеѣ> или сРазговорные элементы, какъ средство 
для развитія голоса», — Школу пѣнія проф. Ферд. 
Зибера.—Ь’агс <іи еЪапЬ, Ж. Одибера.—8ап§-шеіос1, 
Изидора Данштрбма.—^Согласныя нѣмецкаго языка» 
Густ. Энгеля точно также, какъ его <8ЫІіеіі аиг 
ТЬеогіе сіез Оезап^ез». Сверхъ того слѣдующіе уче¬ 
ные занимались изслѣдованіями по этому предмету, 
хотя и не въ прямомъ приложеніи къ пѣнію: 2^. у. 

Ваитег—Вица: Мешоіге сіе Гасабёшіе без зсіеп- 
сез зиг Іе гаррогі; циі ехівЬе епіге Іа шиаіцие еі Іа 
бёс]атпаІіоп»5 ѴаІепііпг.^Ведопй:Ну§;іёпе би сЬапііеиг; 
Оепіеіеі: Еззаі ргаЬіцие зиг Іе шёсапізще бе Іа рго- 
попсіаііоп; Оиіітап; ЛеІткоШ: «Ученіе о звуко¬ 
выхъ ощущеніяхъ» и его же «ѴосаНЬеогіе»; Овсаг 
ТѴОІ1Г— «ЗргасЬе ипб ОЬг»; Лтві Вгйске—«Огипй- 
гіі^е бегРЬувіоІор-іе ипб ЗузіешаШг бег8ргнсЫаи4е»; 
С. X. Мегкеі— «Рііузіоіо^іе бег тепзсЫісЬеп Зрга¬ 
сЬе»; Лоп^егв—«ИеЪев біе Хип^епѵѵегіѵе бев 8кшт 

*) Аих регзоппев, циі бёзігегаіепі; сопвиііег без 
оиѵга^ез зсіеійіГщиеэ ой яе ігоиѵепі: без гееІіегеЬез 
арргоіопбіез знг сез табіЬгев, зопѣ ^ гесошшаікіег 
Ісз оеиѵгез зиіѵапіез: Еп ргетіегііеп, іез зрігііпеііез 
біззегШлопз би ітаііь сотрЫ Нс Ѵссѵі Ни скапі, бе 
топ ааѵапЬ еі сёІёЬге таііге, Мапиеі Оагсга /г?з. 
Ье ^оитаі «Віе Відпаіе {йг Ніе тивгкаШсІье 1ѴеІі»у 
аппёе 1872, .Лэ 34, 20 аойі», еЬ ріизіеигз питёгоэ 
зиіѵапіу, сопМеппегй ип ігаѵніі іпзІ.гисііГ &і іпіе- 
гезаапі а іопз ёдягбз бе Іиііив Віосккаизеп, рогіап!; 
1с Г.ііге бе: «1>ая Зііпцег-АірЬаЬеі:, обег біе Йргаеіь 
еіетвпіе аіз ЗьіттЬіІбѵтп^зпііЦеІ». Сііопз епзиііе»: 
«Ь'ЁсоІе Пи скапі» (Сгезапдзѳсішіе) би ргоѣеззеиг 
ЕегНіпапП ЗісЬег; Виіез АиПгЬиті, «Ь'Агі Пи скапі*; 
Ізйіог ВаппзігогП) <и8апд-Меі]іоНъ (теіЬобе бе еііапі); 
Ѳизіаѵе Епдсі: «Віе Сопзопапіеп Нет Пеиізскеп 
Вртаске», ег Гоиѵга§е би тете аиіеиг: «Віисііеп 
хит Ткеогіе Нез Ѳевапдез». Ьез заѵапіз, бёзі^пё5 

сі-беззоиз, опі еп оиіге рогіё Іеигз гесЬегсЬез виг 
Іа тёте зг.іепсе, зі тете еііез п’опі раз ей бігес- 
іетепЬ Іе сЬапі; роиг оЩеѣ: Л. ѵ. Лаитеп—Вигуа: 
«Мётоіге Не ГАсаНётіе Нез зсіепсез зиг Іе гаррогі 
диі ехізіе епіге Іа тизщие еі Іа Пёсіатаііоп». Га- 
Іепііпі.—Всдоші: «Нудіепе Ни скапіеиг». (хепіеіеі: 
<Лззаі ргаіщие зиг Іе тёсапізте Не Іа ргопопсіа- 
Поп». Ѳиіітап,— НеІткоШ: «Ьекге ѵоп Неп Тон- 
етр/гпНипдепуі еі Іа с Ѵосаіікеогіе» би тёте яиіеиг. 
Озсат ГГоі(: «ЗргасЬе ипН Окт». Жгпзі Втиске: 
«ОгипНгйде Нет Ркузіоіодіе ипН вузіетпаігк Нет 
Вргаскіаиіе». С. В. Меѵкеі: +ВкузіоІодіе Нет тепзск- 

*) Ьеп^епідеп, лѵеіеііе тѵіз.чепясІіаЛІісЬ-сгогіегшІе 
ІібсЪеЬ іпіегез!-апі,е Ііпѣсгэпсітпцеп бЬег ІііегапГ 
Вс2,ііц1іс.Ье8 кетіеп т Іегпеп лѵііпзсітп, ріпб Гоі- 
р^епбе ѴѴегке 7М етрГеЫеп:—Ѵог аііед Апбегеп,— 
біе ^еізігеіеііеп АЫптбІип^еп беэ «Тгаііё ситріеѣ 
бе ГаН би сЬапи теіпез ^еІеЬгЬеп, Ьеп'іІтНеп Ье)і- 
гегз Мапиеі Оагсіа (Из. Ьіс «8і^па1е Шг біе шияі- 
каІізсЬе \ѴеН» ѵоп 1872, 17г. 34, ѵот 20. Аидизі, 
иті теЬгеге іогііаиі'епбе Киттет (ІегзеІЬеп, еіН- 
ЬаНеп еіпе ІіЬегаиа іиіегеззаіНе ІеЬггеісІіе АЬЬапб- 
Ітщ ѵоп Ииііив Зіосккаизеп, Ьеіііеіі: <1)аз Зіігщег- 
АІрІиіЪеЬ» обег, «біе Зргисііеіешспіс аіз ЗіІттЬіІ- 
бшщзтіЦеІ». РгоС. І'егНіпапН 8іеЪегз (іезап^всітіе. 
Виіез АиНіЬегі «Ь’агі би сііапі». Ізйіог Ваппзігбт 
«Йап^-Меіоб». Оизіаѵ ЕпдеѴз «І)іе ОопзопаіПеп бег 
беиізсііеп ЗргасЬе» воѵѵпе, безяеІЬсп УегГазэегв «8іи- 
біеп гиг ТЬеогіе без Оезап^ез». Аиззегбет ЬаЬеп 
Гоі^епбе СеІеЬгіе біезе 'ѴУівбепвсІінЛ Гѵ/епп аисЬ 
еЬеп пісЫ ти Веги^ аіНОеэапр), гит Се^епзіапбе 
іЬгег РогвсЬипдеп ^етасІИ: Ц. ѵ. Ваитег —Вица: 
«Мётоіге бе ГАсабётіе без зсіепсез зиг Іе гаррогі 
<]иі ехізіе епіге Іа тизщие еі Іа бёсіатпііоп». 
Ѵаіепігпг.—ВедопН «Ну^іёпе би сЬапіеиг». (хепіеіеі 
«Еззаі ргаііцие зиг Іе тёсапізте бе Іа ргопопсіа- 
ііоп». Оиіітапп.— Нсіткоііх «ЬеЬге ѵоп беп Топ- 
етрГіпбптщсп» ипб беззеп «УосаНЬеогіе». Озсаг 
"УГоЩ «ЗргасЬе ипб ОЬг*. Лтпзі Вгйске «Огипб- 
гіі^е бег РЬузіо1о§;іе и, 8узІетаІік бег ЗргасЫаиІе». 
С. X. Мегкеі «РЬузіоІо^іе бег тепзсЫісЬеп ЗргасЬе». 
ВопНегз «ИеЬег біе ^ип^епѵѵегке бев 8Мтт- ипб 
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Бѣглые пассажи. Вокализація. 
Рулады. 

Слѣдуетъ заранѣе пріучать учениковъ 
исполнять всѣ бѣглые пассажи отчетливо 
безупречно, правильно и чисто. 

Подобные паесажи 

ІХ^ХІХІ. 

ЕасіШё. А§іШё. Ѵосаівзабіст гарМе. 
Поиіасіе (Ѵоіаба). 

| Оп ІіаЪііиега бе Ьоіше Ііенге Іез бійѵез а ехбсиіег 
! Іез соиіпбез, тёте Іез ріиз сарібез, б’ипе і'асон 
! ігсёрсосІіаЫетепі сІЫіпсіе, соггесіе еі уизіе. 
\ Тсез зоиѵепі, Іез сотюепсапіез зопі бізрозбез 
!а сііапіес без соиіабез сотте ееііез-сі: 

ІХЗГХІІ.. 

Раззаееп.-&е1аий§кеіѣ. — ХеЫГег- 
бі§кеіб. 

Зсіііііег зіпб ігіііі басап ги ^елѵоЬпеп, базз зіе 
апсіі аііе зсііаеііеа Разза§еп §апг ЬаЛейоз Леиі- 
І'кк, соггеЫ ипЛ геіп ги ОеЬог Ьгіп§ен. 
Апйп§ес зіпб оЙ §еоеі§б, Топгсіііеп \ѵіе еі\ѵа 
ібірпбе: 

начинающіе склопны исполнять слѣдующимъ' а реи ріѣз бе Іа тапіЬге ѵісіеизе зиіѵапіе: еі\ѵа іп біезег /еМегЛаРеп УѴеізе зіп§еп ги 
ошибочнымъ образомъ: | - лѵоііеп: 

По мѣрѣ того, какъ достигаются успѣ¬ 

хи въ бѣглыхъ пассажахъ, слѣдуетъ въ гам¬ 

махъ діатоническаго лада всѣ тоны испол¬ 

нять сообразно интерваламъ выбранной тональ¬ 

ности; такъ напр. въ С-биг нѣтъ пи діезовъ, 

ни бемолей,—поэтому послѣдніе и не долж¬ 

ны нигдѣ являться, исключая тѣхъ соче¬ 

таній тоновъ, въ которыхъ благозвучіе и 
чувство красоты требуетъ ихъ непремѣнно; 

напр. 

А тезисе ^ие Іез ехегсісез б’а&іПіё ргощез-1 
зепі, іі Гаиб Гаісе аііепііоп а се, цие бапз без; 
зиііез бе но Іез аррасіепапі аи тобе <Гшіопщие, 
іоиіез Іез поіез зоіепі ехёсиіёез вісісіетепі зеіоп 
Іез тіесѵаііез би іоп ргітіііѵетепі іпЛідие. 
Аіпзі, Іа §атте еп иі таіеиг (С-бис) п’ауапі, 
сотте оп 1е заіі, пі біе/е (#) пі Ьётоі (Р), оп і 
зе §агбеса б’еп йііге етріоуег, заи/1 Лат Лез! 
зиііез Ле поіез, ой Геирітгіе тёІоЛщие, ] 
аіпзі дгіе Іе зепіітепі Ли дойі Гехщепі ехргез- 
збтепі, сотте рас ехетріе бапз Іа зиііе зиіѵапіе: 

т зраіесеп Ьосізсіісеііеп бег ОеІаиГщкеііз- 
БеЬшщеп, тйззеп іи ТопгеіЬеп бег біаіопізсііеп 
Топіеііес, аііе Топе §ёпаи беп Іпіесѵаііеп бег ѵос- 
йегеісЬпеіеп ІшгзсІіепЛеп Топагі цетазз §е- 
зип^еп \ѵесбеп; зо г. В. ба іп С-биг ЬекавпШсЬ 
хѵесіег Кгеиге (Й) посіі Вее (?) ѵог^егеісЬпеі зіпб, 
зо біісГеп біезеІЬеп аисіі піг^епбз ап^еттбі тс- 
беп, аиззег іп ТопѵегЫпЛипдел, гѵо Лег 
ТѴоІЛкІапд ипЛ Лег ЗсЫѣІьеііззіпп біез 
аизбгйскіісіі егГогбегп, лѵіе г. В 

здѣсь во 2-мъ тактѣ діезъ передъ с необ¬ 
ходимъ ради благозвучія; но въ третьемъ 
тактѣ пе слѣдуетъ пѣть такъ 

А Іа зесонбе тезисе, 1е біёге (іг) беѵапі Гиб 
(С) езб пёсеззаіге аи зепіітепі би &ойі тёіо- 
бщие; еп геѵапсііе, Іа Зше тезисе пе боіі раз 
зе сітпіес сотте зиіі: 

! Ніес іт 2іеп Такіе ізі баз $ ѵос с, без \ѴоЫ- 
Паиіз \ѵе#еп поі/иѵепЛід; ба§е#еп басГ бес Зіе 
Так! піеііі те іоі^і §езип§еп ѵѵесбеп: 

ѵісіеих. 
Гаіясіі. 

НО 
1Ш1І8 Ьіеп 
зопііегп 

/щяіе. 
ГІСІІІІр. 

Точно также пельзя допустить въ этихъ 
же самыхъ примѣрахъ нижеслѣдующія слѣ¬ 

дованія тоновъ: 

Бапз Іе соисз би тёте ехетріе, без зиііез1 ЕЬеп зо \ѵепщ зіпб іп бетзеІЬеп Веізріеіе, 
бе поіез сотте Іез зиіѵапіез, пе зопі поп ріиз ТопГоІ^еп те біе пасіізіеііепбеп гиіаззі^: 
абтіззіЫез: і 

НО 
таіз Ьіеп 

8 О И (1 (і Г И 

Или при обращеніи, гдѣ этотъ пассажъ 
долженъ исполняться слѣдующимъ образомъ: 

ои епсосе,—бапз Іе сепѵёсзетепі бе Іа соиіабе,— 
ой Гоп боіі Гехбсиіег сотте зиіі: 

обес: — іп бег ШпкеЬтп^, — \ѵо біе ТопсеіЬе 
Гоіё’епбестааззеп {щзип&еп ѵѵесбеп тизз: 

■:-’ 

но не такъ: 

—"і —Т—. - 

I ипб кеіпезгѵедз хѵіе М§1:- 

- ~Лчг-~Ф—ф—.... ^-"-4—1 
—-—-*—^ 

с/ в 

| еі поп раз сотте зиіі: 

Фальшиво. — ѵісіеих. — ГаІасЬ. I5 

ппй ЗргасЬогдяпб»; Вго8яаг>1—ТгпіЬе <іе Іа шапіё- 
ге <іе Ьіеп ргопопиег іеѳ тоів ііаііепз (Оісііоппаіге 
ііе ти9І^ие); ВёгаЫ — «Ь^агі; сіи сЬапЬ; Ве Вгоз- 
8ез—«Тгаиё Іа Гигшаііоп шёсапЦие сіеѳ Іаи^иез»; 

Соигі йе ѲёЪеІіп—«Ніаіоіге паіпгеііе йе Іа рагоіе»; 

СН. Ваіаіііе; Виіау; Ваиѵеі; Мапйі; Вёсіагй; Вёі- 
гедигп;Ки7т; Еііе; ВеЪагіе; Іоііаппез Мйііег; ^еап 
Хасдиез Вои88еаи «Бісііоппаіге Йе ти8І^ие>, часть 
I, стр. 26 сАссепи, часть II, стр. 377, лКёсііайЬ. 

Ііскеп Зргаскея. Вошіегя: <17еЪсг оНе Яѵпдсшѵегке 
(Лев 8іѵпт- ипсі Зргас/югдым*. ВготгггІ: «Тгагіё 
йе Іа тапіёге йе Ьіеп ргыюнсег Іез тоі * ііаііепв» 
(І)ісЬіоппаіге Йе тп8І^^1е). Вёгагсі: «Ь'агЬ йп скапіъ+ 
Ве Вгозвея: «Тгаііё йе Іа /огтаііоп шёсапщие (Іез 
Іапдиезж Соигі йе ѲёЪеІіп: «НШоіге паіигеііе йе Іа 
рагоіе». Ск. Ваіаіііе.—Війау.—Уаиѵеі —Мачйі.— 
Вёсіагй.— Вёігедигп.— Кики.—Еііе.— Веізогіе 
^ока?гпе8 Мй^^е^.--^еап^ас^иез Лопззеаи «ІЛсііоп- 
лаіге йе птзЦие», іогпе I, ра^е 26 (ГассспЬ), Ііоте 
II, ра^е 877 (КёсііаѣіО- 

Зргасішг^ипгі». Вгоззагй «Тгаіііё йе Іа тапіёге йе 
Ьіеп ргопопсег Іез тоЪз Наііеп» («Вісііоппаіге (іе 
тпзцие»). Вёгагй «Ъ’агі: йи сііапі;». Ве Вгоззез 
ссТгаіьё Йе. Іа Гогтаиоп тесапЦие Йсѳ 1ап§(иез». 
Соигі йе ѲёЪеІіп «ІІізіоіге паіигеііе Йе Іа рагоіе». 
Ск. Ваіаіііе.—Війау.—(Еаиѵсі. — Мапйі. —Вёсіагй. 
—Рсігедит.—Кикп.— Ѣііе — Веізагіе. — Зокаппез 
Мйііег (еіпег йег Ьейеиіепйзіеп Р1іу8Іо1о§-еп). — 
^еап Іасдиез Воиззеац «Вісілоппаіге й^ тизЦие», 
іоте I, аіеЬе «АссеоЬ ра§(. 26. — іоте ІІ,; зіеЬе 
«КёсіІаііГ» рад. 327, 
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За правило слѣдуетъ принять, что въ пас- 
■сажахъ, подобныхъ слѣдующимъ, почти ни¬ 

когда не слѣдуютъ одинъ за другимъ два 
цѣлыхъ тона или два полутона, но почти 
всегда за цѣлымъ тономъ слѣдуетъ полу¬ 
тонъ или наоборотъ за полутономъ идетъ 
цѣлый тонъ. Чтобы обозначить это еще 
яснѣе, скажемъ, что вездѣ, гдѣ—сообразно 
діатоническому указанному ладу, какъ напр. 
въ С-биг, какой нибудь тонъ находится въ 
отношеніи къ слѣдующему въ разстояніи по¬ 

лутона тамъ не надо ставить по- 
ы 

лутонъ передъ первымъ изъ этихъ двухъ то¬ 

новъ —и непосредственно предшест¬ 

вовавшимъ нимъ т. е. чтобы не было 
,**» _ _с___х_ 

такимъ обр. вмѣсто 

надо пѣть 

(вѣрно) 

но 

Сотте гё^іе §ёпёга1е, оп реиі абтеііге, ^ие, 
бане без зиііез бе поіез бе се §епге, ргезцие 
Іашаіз ітшёбіаіетеиі 2 іопз-епііегз ои 2 сіеші- 
іопз ве зе зиссёбепі, таіз <]ие ргевчие Іоищигз, 
ои ип іопепііег езі зиіѵі Тип йсті-іоп, 
ои, 1е сопігаіге,— дгь’ип йеті-іоп езі зиіѵі 
Тип іоп епііег. Роиг Гехргішег епсоге ріиз 
бізііпеіетепі: рагіоиі ой,—зиіѵапі 1е іоп біаіо- 
пщие ргішіііѵетепі іпбіциё,—сотте рагехет- 
ріе, еп Рі-таіеиг (С-биг), іі у а б’огщіпе Чё]а 

Аіз Наирігері ізі апгинеіітеп, база, іп Топ- 
геіііеп лѵіе біе іоі^епбеп,—іазі піетаіз 2 дате 
обег 2 каІЪеТопе, аиі'еіпаибег Го1§сп, зонбегп 

! ГазЬ іттег—епілѵебег, еіп дапгег,деро1діѵоп 
еіпет каІЪеп Топе, обег — инщекеіігі, еіп 
ЪаІЬег, де/'оіді ѵоп еіпет дапгеп Топ. Ищ 
е$ посіі беиііісііег аизгибгііскеп,—Іаззе тап ба, 
\ѵо, бег Ѵоггсісініинё бег біаіоііізсііеп Топагі ве¬ 
шнее,—лѵіе г. В. іп С-биг, ѵоп еіпет Топе ги 
сіеш паскзі/Ыдепйеп Мііегсп Топе зсііоп 

ип йеті-іоп П пе іаиі раз, ци’епіге і еіп ІіаІЪег Топ зіаіі/іпсіеі ипшіі- 

Іа ргетіёге бе сев беих поіез еі Іа 
-Р— 

іеІЬаг багаи!,—ѵоп бетзеІЬеп Топе |^р»— ги 

зоиз-поіе ішшёбіаіешепі ргёсёбепіе | йептйскзіеп ііе/егііедепсіеп Топе 

оп ігоиѵе ё§аіетепі Гшіегѵаііе Тип йеті-іоп | піскі акеппаіз еіпеп каІЪеп Топ /Ыдеп 

^—5^; таіз, аи Ней бе Іеййіё - 

оп беѵга сііапіег: | (Фальшиво) еіѵісе-ѵегза,— 
:Ёр—р:р'ргс— 

іпап 
-Щ—и наоборотъ — не 

_С_ 
(Ьіеп) | (гісЫі{і) 

аи Ней Не -тт-т ■ таі8 

гар•і»— ЗОШІе гп : зіаіі 

(ІІІІЯСІ1) 

піскі 

зопбегп: 
4—— ’ 

вѣрно, г:# 
Ьіеп. Ри 

гісЫі^ 

Ѵ« Чі Ѵа I V а 

Р=5= -Ц* 

^Ѵ^ І Чл_ѴП_|_Ѵ»_ѴИ_^_Ѵа _^_—_ 

Исключеніе. 
ехееріііт. 
Аи.чплііте. 

ФаЛЬШИЗО. 
ѵісіеих. 
ГаІвсЬ. 

вѣрно. 
Ьіеп. 

гісЫ%. 

Ѵа Ѵа ! Ѵа Ѵа 1 
і і 
| Чі Чі '■ 1 ‘/2 і 

♦ 4* 
—*- 

I I ! I -! I-1 I ѵ I/. I 
I Ч< Чі • ! V* Ѵа | I Ч1 Чі I I Чі а */а • -ф-'рл 

‘ 1 1 ѵ, 

-ф: р—с р"р'- (і р! 
^ Ѵа Чі І Чі Ѵа 1 1 ‘/і V» 

_і_1_1_ 
! о. ”ѵЛ 

Г" " 1 
1 7і V* і 

V 

^—1 Ё рргН ч -н-(•—-_^_ 
" 1-^- 

• г-ьЕ. * ->;А. .—' 

Фальшиво. рД- 
ѵісіеих. ~йу— 
іаІзсЬ. — 

/ а Ѵа I 
/і Чі 

___ѵ І#ѵ« й V» I_^|_У<_У» 1 1 У» Ъ [_[ V*_]р]_1__ѵ>_«Л_[_ 

Или какъ въ слѣдующемъ примѣрѣ: | Ои епсоге,—сотте бапз Гехегаріе зиіѵапі: | Обег \ѵіе іп Тоі^епбет Веізріеіе: . 
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Или въ слѣдующихъ упражненіяхъ, служа- Он епсоге бапз Гехетріе аиіѵапі, сотте 04ег, іи Вбаепбег Мип§, аіз ѴогііЬиіщ ги 
щихъ подготовленіемъ къ морденту: ехегеісе ргерагаіоіге аих шогбапіез: | Могбепіеп: 

вѣрно. 
Ъіеп. 
гісЬііо-. 

Фальшиво. 

ѵісіеих. 
іаізсіі. 

вѣрно. 8 

гісъые. р* 

Фальшиво. [_| 
ѵісіеих. рз 
іаізсіі. Сх 

вѣрно. 
Ьіеп. 

гісіііід. 
Ыеп. 0-0-т ~0—0:р—Л-бТ*ІД——I—0~0—3—ьІЦЧн—3 _ “в—! ] 

Фальшиво. Р_а 

ѵісіеих. рЗС 
іаізсіі. сЩ іаізсіі. СЁ)?: 

-3”-N.. 

вѣрно. г1 0.Г 
Ыеп. Еи5:=р2-і^ 

гіеЬіі^. рХ'—ч*.-*■ 
В=^—ІТ-1=|=+^=!=3-І—35=@~:^=Рн=ЧгЧ=^=Р=ггі=г:=5 

_-.д-, 

г*еі 
Фальшиво. [__ф_-т—-----і»«іЦі-Чі_  _*  
ѵісіеих. I ІИИ.~Ра#І^ціЗ'.'. ^—1~І~РІІЯЯ-—- -ГП+И І1ТІіГ~Д^Д: 

Гііівсь. ьр==— 

XIX. 

Украшенія. Аплоджьятура. Мор¬ 
дентъ. Групетто. 

Исключая трелей, есть еще другія фигу¬ 

ры, служащія для украшенія и пишущіяся 
маленькими нотками. Обыкновенно ихъ обо¬ 

значаютъ французскими названіями — поіез 
б’а§г6тепі, украшенія. Онѣ бываютъ нѣ¬ 

сколькихъ родовъ: 

1) Апподжьятура (Ѵогзс1і1а§, ѴогЬаІінѣм.); 

наир. 
г“9-і—~-1 : ~ н □ 
Г7Г“ і і Л' ^ 

;_н н_, и оа -я—I 
' ШГ ~ 3 -*.„а >С° • 

Когда въ старинной музыкѣ или въ ста¬ 

ринныхъ речитативахъ,—особенно при заклю¬ 
ченіи фразы,—встрѣчается одинъ и тотъ лее 
звукъ дна раза, то вмѣсто такого украшенія 

XIX 

Огпетепйз. Иоіез <Га§гётепі. 

Оиіге Іез ігіііез, іі ехізіе епсоге б’аиігез поіез 
огпетепіаіез (поіез сГа§г6тепі,—реіііез поіез— 
реіііз §гоирез), ^иі зопі іпсіідиёез раг Лез поіез 
ріиз реіііез. Оп Іезпошше еп §6п6га1 епігап- 
§аіз без поіез Л’адгётепі. И у еп а бе ріи- 
зіеигз еврбсез: 

1) Гарро^іаіиге (арро§іаіига), соште раг 
ехетріе: 

Ьощие бапз без шогсеаих бе тизщие сіаз- 
зщие (б’ип іетрз гесиіб) еі бапз Іез апсіепз гёсііа- 
ііГз, — зигіоиі а Іа ііп б’ипе ріігазе, Іа шйте 
поіе зе зиіі беих іоіз,— оп у етріоіе еп §б- 
пегаі Іез поіез б’а^гбтепі ргёсііеез, сотше раг 
ехетріе бапз сез рЬгазез: 

XIX. 

Ѵеггіегип^еп. Арро^іаіигеп. 
ѴогзсЫа§е. Могсіепіе. Сігирреііоз. 

Борреізсііаёе. 

Аиззег бет ТгШег, §іеЬі ез посЬ апбеге Тег- 
еіегшдеп, біе бигсѣ Ыеіпеге Коіеп ап§ебеиіеі 
тѵегбеп. Мап пеппі біезеІЬеп іт А11§етеіпеп йгап- 
гозізсЬ.: поіез б’а^гбтепі. Ез ёіеѣі бегеп ѵег- 
зсіііебепе Агіеп; 

1) Арроддіаіпга — ѴогзсЫа§, ѴогЬаІі, 
г. В. 

; н- н=1 ГгГУ I I -І 1 * Г2 4=1 ч - , , ■+ уі“д - 

’ІѴепп іи Мизікзіискеп МЬегег 2еііеп, обег іп 
Весііаііѵеп, Ьезопбегз ат Зспіиззе еіпег Рказе, 
бегзеІЬе Топ гѵга Маі Гоі^і, зо \ѵепбеі тап біезе 
Ѵеггіегиіщ ап, 2. В. 
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поютъ такъ: ! оп 1сз сііапіегаіі согаше зіііі: лѵііічіе шап зо зіп^еп: 

иди 0 ■ \ 1 .... —_ ... -.4- - 

й N N 
е'н*а] р^| ] ои Е;_: .ЕІ г те—.* -• : _# —А оііег 

2) Ачьякатура (Ассіассаіига, короткій фор-1 

шлагъ): 

■ * :І 

3) Группетто (Оорреізскіаё) состоитъ обык¬ 
новенно ивъ трехъ или четырехъ надень- 

2) Ассіассаіига: 

X __ ;*Ч X 

2) Ассіассаіига,—китч- Уогзеккщ: 

х _ -ч х_ 

3) Ѳтрреііо. 8е сотрозе огбіпаігетепі бе 
ігоіз ои циаіге реіііез поіез, рагіаиі, ои іі’ипе 

НОВеИНО Иоѣ Т.тль или чсіжиолв млоао - * 1 ,, ' \ 7 , 

ихъ нотой, начинающихся на ору ниГ!"«‘« "> <|“"е "* •**»”*• 
выше или тюке главнаго тона: | 011 РШС1Ра" 

: 3) Стгирреііо,—БорреІзсЫая,—Ьезіекі де- 
лѵоішіісіі аиз бгеі оііег ѵіег кісіпсп Кикиі, Фе 

I епілѵеііег ѵоп еіисг Еоіе нпісг оііег иЬег сіет 
| Наирііопе аіищекеи: 

4) Мордентъ (РгаІІігіНег); о немъ будетъ 
сказано послѣ упражненія въ трели; обык¬ 

новенно н украшеніе, стоящее подъ циф¬ 

рою 3 (группетто), называютъ мордентъ 
(Могбепіз—І)орре1вск1а§е). 

5) Есть еще разные виды подобныхъ 
украшеній, состоящіе изъ двухъ и болѣе ма¬ 

ленькихъ нотокъ 

4) Могсіапі. II еп зега Рай даепііоп ріиз 
атріи аргёз Ісз ехегеісез (1е ігіііез. Оп бёзірё 
ссрепбнпі еп цепёгаі апззі зоиз 1е пот сіе Мог- 
сІапі, 1е Сгирреііо тепііоппё зоиз 3. 

5) II ехізіепі епсоге ріизіеигз аиігез езрёсез 
сіе поіез бкидётепі, циі зе сотрозепі бе сіеих 
еі тёше сіе ріизіеигз реіііез поіез: 

і 4) Могсіепі — Ргаііігіііег, лѵіпі зрііісг, паск 
іі'еітіщ без Тгіііегз Ьезргогіичі іѵепіімі. Іш А11- 
| цетеіпеп Ьегеісіпіеі пиифбоск аисікііе, ипіег 3 
I епѵіііиііе баИшщ Огирреііоз-Ѵогзсіііащ',, «Іигсіі 
біе Вепешипщ: Могбепіз—БорреІзеІіШце, Ыог- 
сіепіе. 

5) Ез §іс,М посіі ѵегзсЬіебепе апбеге Лгіеи 
зоісііег Ѵетегиіщеп, біе аиз улѵеі ииб аиск аиз 
посіі тскгегеи кІеіпеи Коіеи кезіекеп: 

Н- ~У; 
-й— 

Какъ уже замѣчено, всѣ украшенія не при¬ 

надлежатъ гармоніи того тона, которому 
онѣ предшествуютъ. Онѣ суть или простыя: 

І) ДОЛГІЯ - ’ 

2) короткія 

или двойныя, а также состоящія изъ нѣ¬ 

сколькихъ нотъ: 

Ьез реіііез поіез б’а§гётепі зопі огбіпаігетепі | ЛѴіе зсіюп Ъетегкі, хіпб біез ишпеізі Іеііег- 
без поіез ёігапдёгез к ГЬаппопіе, ргёоёбапі: /Ѵетг/е Топе, біе бет Іегісгеідепеп Наирііопе 
Іез поіез аррагіепапі а Гассогб. ЕІІез зопі, хогаиз^екеп; зіе зіпб епЦѵебег сіп/'аскс. 
ои, зітріез: 

1) Іоіщиез 

2) соигіез _ 

ои йоиЫез, ои епсоге сотрозеез йе ріизіеигз 
поіез: 

1) Іапй' §§ , обег 

2) кигх 
'-* - 

обег аиск сіорреііе, аиск аиз тсЪгегсп Тдпеп 
Ъезіеііепй, і. В. 

-Е-—А-*- .Л.--?4—Г~ 
3=3= 

-4р._ —4—;- 4 т -- 

шш 

Простой долгій форшлагъ (ашшджьяту- 

ра) почти вышелъ изъ употребленія, но 
встрѣчается часто въ старинныхъ сочине¬ 

ніяхъ, гдѣ ему дается въ тактѣ ровно по¬ 

ловину достоинства ноты, передъ которой 
онъ помѣщается: 

Ъ'арроддіаіиге Іопдие езі асіиеііешепі а 
реи ргёз Ьогз б’изайе; іі а бёуй ёіё тепііоппё, 
ри’еп геѵапске еііе езі Ргёциепіё бапз б’апсіеітез 
сотрозіііопз, ой оп Іиі боппе бапз 1е гкуікте 
Іа тоіііё сіе Іа ѵаіеш сіе Іа поіе ргіпсі- 
раіе: 

Бег страсЪе Іапде Ѵогзскіай ізі зо гіетііск 
аиззег беЬгаиск ркоттеп, боек іітіеі тап Шп 
каиіщ іп аііегеп Сотрозіііопеп, іѵо бетзеікеп 
(йіеіекзат аіз ікеогеіізскег Ѵогкаіі) іт ІІІіуіЬ- 
тиз, біе ПаіГіе без ѴѴегіІіез бег Иаиріиоіе це- 
ЫіІпТ: 

будетъ исполнено такъ: 

се <віі а’ехбсиіе соште зиіі: 

лѵеіеііез зо аиз^еПіЬгі \ѵігІ: 

Теперь композиторы обыкновенно пишутъ 
ихъ такъ, какъ показано въ послѣднемъ при¬ 
мѣрѣ. 

Мордентъ , группетто , доппельшлагъ 
обыкновенно обозначается знакомъ ~ «*, 

напр. написанные они испол- 

Асіиеііетепі, Іез сотрозііеигз ёегіѵепі ^ёпб- 
гаіетепі Іез поіез сотте бапз 1е бегпіег ехетріе, 
іеііез ци’еііез боіѵепі ёіге ехёсиіёез. 

Ьез Могсіапіз ои Ѳгирреіііз зопі зои- 
ѵепі іпбіещбз раг 1е зщпе к «*, сотте раг 

еі ехёсиіёз сотте 

няются такъ Или спіі * 

Т %
. 

4
 і « 
П 

•щ
 ьиіі. ои епсоге 

бейепѵѵагіій зскгеіЬеп Сотропізіеп зитеізі біе 
Еоіеп, те іи бет Іеігіеп Веізріеіе. 

Могбепіе, бгирреііоз, БорреІзсЫайе щегбеп 
бигск баз 2еіскеп 05 ОС апйебеиіеі, 

д од ^ 
2- В. р—^ ипб \ѵегбеп зо аизйеШкгі: 

оаег 
ш 
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будучи написанъ 

исполнится 

Точно также и это украшеніе теперь обы¬ 

кновенно выписывается нотами, какъ въ 
послѣднемъ примѣрѣ. Если нижняя пота 
будетъ полутономъ, т. е. должна быть уда¬ 

лена отъ главной поты на полутонъ не на¬ 

ходящійся въ выбрапной гаммѣ, то это обо¬ 

значается Л или 5, постановленными подъ 
знакомъ ~ : 

диі ргеші Іа іогте зиі- р=ѵѵігб во аизёеііііігі: 

Он іпбщие аиззі а Гѣеиге чи’іі е$1 сеііе а§ге- 
іпепіаііоп ріиз сіаігеіпепі (аи Ней сіи зщпе«ѵ«г) 
раг (Іез поіез, сотте бапз 1с сіегпіег ехетріе. 
8і Іа поіе іпГёгіеиге боіі зе Гогтег бе Гіпіег- 
ѵаііе б’ип сіетг-іоп, с’езі а-біге, 8І еііепебоіі 
біге ёіоійпёе бе Іа поіе ргіпсіраіе еще б’ип беші- 
іоп, (ціі пе зв ігоиѵе роіѵі бап« 1е Іоп би 
тогсеаи, ееіа іпбщие аіогз раг ип бібхе(Л) ои 
раг ип Ьёсагге (і) - (ееіоп 1е іоп би тогсеаи) 
аи беззоиз би зі§пс 

Аискбіезе Ѵеггіеітищ §іеЫ тап §е&еіпѵагіі^ 
беиШсІіег бигсЬ ѢІоіеп (Аѵіе іп бет Іеігіеп Всі- 
зріеіе) ап. 8о11 бег ІІпіегіоіі сіи ІшІЬег зеіп, 
б. 1і. зоП бег Ипіегіоп пиг ит в.іпеп ЬаІЬеп 
Топ ѵот ІІаирііопе егіІГегпі зеіп, бег іп бег 
Ііеітзсіюпбеп Топагі' пъеМ ѵогішпбеп ізі, зо 
лѵігб біез бигсіі еіп Л обег \ ипіег бет 2еіе]іеп 
гѵ о* ап§ебеиіеТ. . 

«Л 

Въ двойныхъ форшлагахъ, равно какъ н 
въ морденте удареніе дѣлается на первой 
нотѣ 

Вапз Ісз арро&іраіигез сІоиЫез, сотте аиззі 
бапз Ісз тогсіапіз, он ассеіііис Іа ргетіеге 
поіе: 

Веі беп доррсііеп Ѵогзс1і1а§еп, ѵѵіе ѣеіт 
Могсіепі, аееепіиігЬ тап біе егзіе ІЯоіе: 

При морденте начинающемся сверху и иду¬ 

щемъ внизъ 

первая нота должна всегда принадлежать 
выбрапной тональности, какъ показано въ 
нотныхъ примѣрахъ на стр. 92. 

Въ морденте, начинающихся съ ноты стоя¬ 

щей внизу передъ главною нотою, 

нижняя (первая) нота большей части удалена 
отъ главной только на 1|2 тона. Послѣднее 
правило, считающееся неизмѣннымъ въ нѣ¬ 

которыхъ учебникахъ пѣнія, оказывается 
однако ненриложимымъ въ разныхъ случа¬ 

яхъ, такъ какъ бываетъ, что и въ морденте, 

начинающемся съ нижней ноты, употребля¬ 
ются только ноты, принадлежащія избранной 
тональности, какъ въ слѣдующемъ примѣрѣ 

Бапз Іез тогбапіз рагіапі сіе Іа поіе 
аи-сіеззж сіе Іа поіе ргіпсіраіе : 

сеііе поіе (Іа ргетіеге бе сез поіез), боіііои- 
Іоигзаррагіеіііг аи іоп би тогсеаи, ѵоіг ра§е 92. 
Бапз Іез тогбапіз рагіапі сіе Іа поіе аи- 

сіеззоиз сіе Іа поіе ргіпсіраіе аи сопігаіге: 

бапз Ьеаисоир бе саз, Іа ргетіеге зоиз-поіе 
п’аррагііепі раз аи іоп, еі еііе п’езі еіощпёе дие 
(Тип сіетг-іоп бе Іа поіе ргіпсіраіе. Сеііе бег- 
піёге гіщіе, ^иі езі бёзщпёе саІё§огщиетепісотте 
аЬзоІие бапз Меп без ёсоіез бе сЬапі, п’езі 
серепбапі раз аррІісаЫе бапз ип §гапб потЬге 
бе сігсопзіапсез, саг, И у а Ьіеп без саз ой. 
тете бапз Іез тогбапіз рагіапі бе Іа поіе аи- 
беззоиз бе Іа поіе ргіпсіраіе, іі п’езі етріоуё 
Чие без поіез аррагіепапі аи іоп би тогсеаи, 
сотте бапз Гехешріе зиіѵапі: 

Веіт Могбепіе ѵоп оЪеп ІіегаЪ: 

тизз бег егзіе Топ ііЪег сіег ІІаиріпоіе зіеіз 
Іеііегеідеп (бег ѣеггзсііепбеп Топагі аіщеѣбгепб) 
зеіп, лѵіе іп бет КоіепЬеізріеІе, ра&. 92, — 
ба§е§еп ізі Ьеіт Могбепіе ѵоп ипіепіііпаи/ 

бег егзіе Шіегіоп теівіепіМІз пиг итеіпеп 
ІгаІЪеп Топ ѵоп бег Наиріпоіе епііегпі; біезе 
Іеігіе Вс§е1,—хѵеіеііе іп тапсЬеп 6езап§зс1ш1еп 
каіейогізсіь ёіеіекзат аіз ипитзібззіісіі ЬищезіеПі 
ѵѵогбеп, ізі беппоск іп тапсііеп Шіеп кеіпез- 
хѵе§з зііеііііаііщ', бепп ез §іеЬі ба§е?еп аѣег аисіі 
Раііе, ѵѵо зеІЬзі Ьеі. Могбепіеп ѵоп ипіеп }\іпап( 
§1еісМа11з пт іеііегеідепе (бег ѣеггзскепбеп 
Топагі ап§еЬбгі§е) Тбпе гиг Апѵѵепбіищ кош- 
теп, лѵіе г. В. 

Ч-э-4- 



•58 

Вообще какъ во всѣхъ пассажахъ и здѣсь 
кромѣ чистоты, надо достигать вѣрности 
всѣхъ мельчайшихъ нотъ, такъ чтобы онѣ 
не казались только удавшимися случайно, но 
чтобы слушатель былъ убѣжденъ, что мо¬ 

жетъ совершенно спокойно, не сомнѣваясь, 
ожидать успѣха выполненія всякой фигуры, 

точно также какъ отчетливости всего ис¬ 
полненія. 

Примѣчаніе. Всѣ эти украшенія (обо¬ 
значенныя мелкими нотками) исполняются 
не въ счетъ такта. 

См. нотные примѣры, стр. 295. 

Соішпе бапз іоиз Іез §гоире$ еп ^бпёгаі, ол 
з’еіГогсегаё§а1етепі ісі, поп-зеиіетепіб’аііеіпбге 
а кдизіеззе ітргосЬаЫе, таіз епсоге б’аггіѵег 
а се ^ие сЪа<]ие гоиіабе зоіі ехёсиіёе соггесіе- 
тепі аи ріиз ІіаиЬ Ледгё,— тёше бапз Іез 
ріиз реІНез поіез, бе зогіё чие гіеп не зетЫе 
тётіг раг ЬазагЛ, таіз, ^ие Гаибііеиг ас^иіё^і 
Іа сопѵісііоп, чи’іі реиі, аѵес Іа ріиз §гапбе Ігап- 
^иіIIі^ё б’езргіі, ргёаиррозег сотте Ьогз бебоиіе, 
Іа геиззііе рагіаііе бе с^ие егоире, аіпзі ^ие 
Іа пеііеіё еі; Іа зйгеіё бе зон ехёсиііоп. 
А оЪзегѵег: И боіі епсоге ёіге тепііоппё 

іоиз зрёсіаіетепі, ^ие іоиз сев огпетепіз ои 
поіез б’а§гётепІ, іпЛщгіёз раг ЛереШез поіез, 
з'егёсиіепі Ьогз Ли гЬуіЬте сіе Іа тезиге. 
Ѵоіг Іез схетріез, раде 295. 

\Ѵіе Ъеі аііеп Раззарп іт АІІртеіпеп, зо ізі 
аисЬ Ыег, аиззег Кеіпііеіі, біе дгоззіе Пеиі- 
Іісккеіі аііег, аисіі бег кіеіпвіеп Коіеп, ги ег- 
гіеіеп, зо базз пісЫз пиг гиГа11і& ги рііп&еп 
зсііеіпі, зопбегп, батіі бег 2и1ібгег тік бег роззіел 
ВегиЬі&ипё баз ѵоіізіапбір Оеііпрп іебег Рірг, 
зо \ѵіе біе 8іс1іегЬеіІ бег АизіиЪгипд бегзеІЬен, 
штѵеііеІЪаГІ ѵогаиззеігеп багГ. 

Аптегкипд: Ез юизз Ыег посЬ Ьезопбегз 
епѵаіті \ѵегбеп базз заттШсЬе Ѵеггіек- 
гипдеп, біе тіі кіеіпеп Ыоіеп ЪегеіеЬпеІ зіпб, 
іп Лег Таскіеіпікеііипд піскі тіігаЫеп. 

Зіске Поіеп-Всізрісіс, рад. 295. 

ХІХ. XX. 

О трели. Би Ігіііе. Ѵот Тгіііѳг. 

Главнѣйшее условіе трели состоитъ: 

a) въ абсолютной равномѣрности быстроты 
движенія и 

b) въ безупречной чистотѣ и неизмѣняемости 
интервала, производящагося двумя тонами 
трели — цѣлаго тона въ мажорной и 
полутона въ минорной трели. 

Іез сопбШоп рплсіраіез би ігіііе, зопі: 
a) Ьа гбріагііё Іа ріиз аЬзоІие би тоиѵешепі 

гарібе. 

b) Ьа дизірззе Іа ріиз іггёргосВаЫе еі Ѵіпѵа- 
гіаЫШё бе Гіпіегѵаііе без беих поіез Гог- 
тапі 1е Ігіііе; Гіпіегѵаііе б’ип іоп епііег 
еп тпдеиг, еі б’ип Леті-іоп, еп ті- 
пеиг. 

Еіие НаиріЬебіпрп^ без ТгШегз ізі: 

a) біе аЬзоІиІе Сгіеісктаззідкеіі бег зсЬпсІІеп 
Ве\ѵерпр ипб 

b) біе ипѵегЬгіІсЫісЬе Веіпкеіі ипб Ѵпѵег- 
апЛегІісккеіі Лез ІпісгѵаПез (2\ѵі$с1іеп- 
гаитез)бег Ьеібеп, бепТгіІІег Ъіібепбеп Топе; 
сіп дапзег Топ іп Виг, ипб еіп ЬаІЬег 
Топ іп Моіі. 

Мажоръ. 
Маіеиг. 
Б иг. 

Миноръ. 
Міпеиг. 
Моіі. 

Исполненіе. — Ехесиііоп. — АизГиІігип^. 

^0-0- Я.0—Р-0-ж. ж—'0^0-Й-0—’*^.0~ж~0- 
-|—Г~ Г^р--V-!— I— 

Исполненіе. - Ехбсиііоп. — АивГйЬгипр. 

, 0-0-0-0-0-0—0-0~0~0-0-0І0.0-0І 
^ — Г Г1—1—“ 

Въ мажорной трели часто 

бываетъ трудно выдержать интервалъ цѣлаго 
тона: ученикъ склоненъ перемежать, самъ 
того не замѣчая, цѣлый тонъ съ полуто¬ 
номъ, — иапр. такъ: 

Вапз 1е Ігіііе еп ша^еиг іі 

езі зоиѵепі біШсіІе А Гёіёѵе, бе таіпіепіг іп- 
ѵагіаЫетепі Гіпіегѵаііе (Тип іоп епііег, еі 
Гёіёѵе езі дёпёгаіетепі бізрозё А 1е Гаіге аііегпег 
іпсопзсіештепі аѵес Гіпіегѵаііе би Леті-іоп, 
сотте раг ехешріе: 

Веіш Виг-ТгіНег ізі ез оП 

зсіпѵег, іогІѵѵаЪгепб Леп дапгеп Топ аіз Іп- 
Іегѵаі ЪеігиЬеЬаІІеп, ипб ЗсЬііІег зіпб гигаеізі 
рпеі§1, оЪпе біез ги Ьешегкеп, беп рпгеп Топ 
тіі Лет ЬаІЪеп Топе аЬгнѵѵссЬзеІп, \ѵіе 
г. В. 

Поэтому полезно изучать трель въ интер¬ 
валѣ терціи: 

с езі роиі^иоі іі езі Ігёз иіііе бе Іа Таіге ехегсег Ез ізі безЪаІЪ пиІгІісЬ, бепзеіѣен тіі Лет 
аѵес I іпіегѵаііе Ле іа Нет се : Іпіетѵаі Тег Тетг ііЪеп ги Іаззеп: 

Хорошая трель требуетъ 
а) приготовленія: 

Пп Ьоп Ігіііе ехір епзиііе: 
а) Та ргёрагаііоп. Ехешріе: 

Аізбапп рЪбгІ ги еіпеш §иіеп Тгіііег: 
а) біе ѴогЬегеіІип^ беззеІЬеп, г. В. 

Приготовленіе или вступленіе въ трель 
имѣетъ разнообразныя формы. Эти формы 
примѣняются въ старыхъ классическихъ и 
церковныхъ сочиненіяхъ, напр. 

Ьа ргёрагаііоп ои 1е ргёЫЛе би Ігіііе а 
еп оиіге біпёгепіез Гогшез, ^иі з’егаріоіепі зигіоиі 
бапз 1’ехёсиііоп бе Гапсіеппе тиз^ие сіаззщие 
еі бе сошрозіііонз бе тизідие геіі&іеизе, сотте 
раг ехешріе: 

Віе ѴогЪегеііипд обег Шпіеіігтд гит 
Тгіііег ііаі аиззегбет посЬ таппі^іасЬе Еог- 
шеп, Ьезопбегз ап\ѵепбЬаг Ъеі АизІбЬгип§ аііе- 
гег, ИаззізсЬег ипб КігеЬеп-СотрозіІіопеп, ѵѵіе 
г. В. 

1. 
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Ь) окончанія, напр. 

См. нотные примѣры, стр. 319—326. 

Трель-мордентъ (РгаІШгШег). 

Эта трель не требуетъ подготовки; она 
исполняется вѣрнѣе и неожиданно, дѣлая 
зГотпбо на нотѣ, лежащей сверху главнаго 
тона; напр. 

Ь) Іа /?и, ои Іа ([иене, союте раг ехетріе: 

Ѵоіг Іез ехетріез раде 319—326. 

Тгіііе тоічіаііі. 

0,иапѣ аи ігіііе тогЛапі, оп пе Іе ргёраге 
раз; іі з’ехёсиіе зиЫіетепіеі аѵес зигеіё раг 
ип з/'оггапсіо зиг Іа поіе зирёгіете & Іа поіе 
ргіпсіраіе. Ехетріе: 

Ь) бег ЗсЫизз сІеззеІЬеп; г. В. 

8іеке ШіепЪеізріеІс рад. 319-326. 

РгаІІ-ТгіПег. — Тгіііе тогйепіе. 

Бег РгаН-ТгШег (іа^е^еп, ѵѵігб пісМ ѵог- 
Ьегеііеі, зопбегп, тіі еіпвт з/'оггапсіо, бигсіі 
(Ііе йЬег бет Наирііопе ЬеГтбІісЬе Еоіе, рібіг- 
ІісЬ ипб зісііег аиз&еГйЬгі: ъ. В. 

Обѣ обозначенныя здѣсь малепькія нотки, 

'закончивающія трель и образующія такъ на¬ 

зываемыя «ноты дополнительныя» 

должны быть исполнены чрезвычайно скоро, 

и безъ счета въ тактъ, такъ что когда двѣ 
или больше подобныхъ трелей слѣдуютъ одна за 
другой, то онѣ послѣ дополнительныхъ нотъ 
должны отдѣляться почти незамѣтно малень¬ 

кою паузою; если бы заставлять эти трели 
идти непосредственно одну за другей безъ 
промежуточной паузы, было бы невозможно 
всякій разъ хорошо акцентировать ее и на¬ 

чинать зіогзапбо 

г-р—! 
Ьез беих реіііев поіез Гіпаіез ^иі 

іегтіпепі Іе ігіііе тогбапі, еі чиі іогтепі за гё- 
зоіиііоп, боіѵепі ёіге ехёсиіёез аѵес пне ехсез- 
зіѵе гарісШё, таіз еп тёте іетрз аѵес ипе 
пеііеіё ехігёте, еі еп Лекогз Лигкуікте сіе 
Іа тезиге; аіпзі еще, <]иатк] беих ои ріизіеигз 
ігіііе® тогбапіз зе зиіѵепі ітгаёбіаіетепб,—ііз 
боіѵепі ёіге зёрагёз Тип сіе Ѵаиіге раг ипе 
раизе ргез(]ие ітрегсерііЫе арг'ез Іез йеихре¬ 
Шез поіез "сіе Іа гёзоіиігоп, саг, зі оп Іез 
ехёсиіаіі епеЬаійёз, зе зпссббапі гттёсііаіетепі 
епіге еих, запз Іе тоіпбге аггёі, іі зегаіі іт- 
роззіЫе бе Ыеп тапріегеіб’аі^иег сі^иеіоіз 
бе поиѵеаи Іе ігіііе зиіѵапі раг ип зіотпбо. 
Ехетріе: 

Біе Іііег ЬегеісЬпеіеп, беп РгаІІігіНег епбепбеп 
Ъеібеп кіеіпеп Еоіеп,—\ѵе1сЬе беп зо^епаппіеп 

1 

^скзскіад Ъіібеп,— 

зегзі зскпеіі, — оЬ^ІеісЬ беппосЬ зеЬг йеиі- 
Ііск,—ипб гѵѵаг, аиззегкаІЬ сіез Іікуіктиз 
Лез Тикіез аиз^еіиЬгі мгегбеп; зо, базз, ѵѵепп 
г\ѵеі обег теЬгеге РгаІІігіНег аиі еіпапбег ІоІ- 
^еп, зо тііззеп біезеІЬеп—паск беп Ьеібеп кіеіпеп 
Еоіеп без ЕасЬзсЫа§з, бигсЬ еіпе іазі иптегк- 
ІісЬ Шт Рагізе. поп еіпапЛег деігеппі иіег- 
Леп; бенп; \ѵепп тап біезеІЬеп &апг оЬпе біе 
2егіп§зіе 2\ѵізсЬепраизе, иптіііеІЪаг тіі еіп¬ 
апбег ѵегЬіпбеп \ѵо11іе, зо ѵѵйгбе ез ипто^ИсЬ, 
біе М^епбеп ТгШег аЪегтаІз щіі тагкігі, ]е- 
безтаі тіі еіпёт зіогапбо апгивеігеп: г. В. 

4 
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Въ этой трели, какъ'Это ясно видно, не 
достаетъ приготовленія обычнаго для простой 
трели, а дополнительныя ноты образуются 
нижнимъ полутономъ. 

II еп гёзиііе, цие Іа ргёрагаііоп, ргезсгііе] ЛѴіе аиз ОЫ^еш егЬеІІі, /аШ Ъеііп Ргаіі- 
роиг 1е ігіііе огбіпаіге, (іізрагаіі роигіе ігіііе ігШег (Не, Ьеіт §елѵо1іп1к1іеп ТгіІІег ѵог§е- 
тогсСапі, сіопі Іа гёзоШіоп зе. Гаіі Іоиуоигз, зсВгіеЪепе ѴогЬегеііипд сІеззеІЪеп, и-ед, — 
раг Іе сіеті-іоп іп{бтіенѵ: ыпсі беззеп ІМаскзскІад ЬсзІеЫ зісіз аиз (Іещ 

ТІпіег-НаІЫопе'. 

См. нотные примѣры, стр. 327. Ѵоіг Іез схетрісз, раде 327. Віске ЪёоіепЪсізріеІс рад. 327. 

Цѣпь (послѣдовательность) трелей. СІтіпез Де Ігіііез. 

При послѣдовательности трелей, испол¬ 

няемой въ быстромъ движеніи дополнитель¬ 

ныхъ нотъ не бываетъ: 

Ноты такой цѣпи трелей должны быть 
хорошо связаны, и каждый первый звукъ 
новой трели (какъ въ трели мордента) ак¬ 

центировавъ 

4 4 4 в/' 

См. нотные примѣры, стр. 328. 

Та гёзоіиігоп сіи ігіііе бізрагаіі ё^аіетепі 
епііп бапз Іез скагпез сіе ігіііез гаркіез. 

Еп се саз, Іез поіез сіе Іа сііаіпе (Іе ігіііез 
Ноіѵепі поп-зеиіетепі ёіге Ыеп Шсз, шаіз, еп 
тёте іешря, сіищие поіе ипе а ипе зега таг- 
дабе верагбтепб, сотше бапз Іез Ігіііез тогбапіз: 

4 4 4 4 4 4 4 

Ѵоіг Іез ехетріез, раде 328. 

ТгПІегкеіІсп. 

Веі зскѵеііеп ТгШегІсеііеп ріШ аисіі Пег 
ЛГаекзекіад /Ьгі: 

Іп (Ііезет Еаііе тііззеп (Не Топе сіег Тгіііег- 
кеііе піеііі пиг гсоЫ даЬипсІеп, зоіиіегп, беп- 
посЬ десіег еінгеіпе Топ,—лѵіе Ьеі ГгаШгіІ- 
Іегп,—піагкігі гѵегсіеп: 

Віске NоіепЬеіврісІс, рад. 328. 

Х251Х. XXI. 

Хроматическій родъ. Би ёѳпге сЬготаѣідие. СЬготаѣізсЬѳ ТопѵѳгЪіпсІип&еп.. 

Если уже трудно достигнуть безупречной 
чистоты интонаціи въ діатоническомъ родѣ, 

гдѣ тоны смѣняются полутонами въ систе¬ 
матическомъ порядкѣ, то еще труднѣе до¬ 

стигнуть ея въ хроматической послѣдова¬ 

тельности топовъ, гдѣ чередуются только 
полутоны, вслѣдствіе чего тотчасъ, теряется 
чувство опредѣленной тональности, т. е. вѣр¬ 

ная почва. Поэтому этотъ отдѣлъ требуетъ 
особенной заботливости. Нерѣдко при длин¬ 

ныхъ хроматическихъ гаммахъ слышно, 
что интервалы звучатъ черезъ чуръ полу¬ 
тонами или недостаточно полутонами. Въ 
главѣ «О чистотѣ интонаціи» я упоминала, 

что ученики прежде чѣмъ взяться за хро¬ 

матическую гамму, должны сначала отнять 
діезы и бемоли, простые или двойные, чуждые 
діатонической гаммѣ, чтобы этимъ достигнуть 
твердой почвы опредѣленной' тональности. 

8’іі езЬ 66]а (ііШсіІе б’аііеішіге Гіпіопаііоп 
(Типе дизіеззе раіТаіІеіпепІ іггёргосЬаЫе (Іапз 
Іа зиссеззіоп сіез поіез <к тобе біаіопщие, — 
Іа ой без іопз епііегз еі без беті-іопз аііегпепі 
еп огбге зувібтаііцие,—с’езі іпііпітепі ріиз біГ- 
Гісііе епсоге бапз Іе тобе скготаіідие, <ріі зе 
сотрозе ехеЫзкетепі бе Деті-іопз, рагее- 
ди’ісі зе регб Іе зепіітепі (роиг аіпзі біге, Іа 
ріапсііе бе заіиі) бе Іа іопаіііё би тогсеаи; 
ееііе Ьгапсіге бе Гагі (Ги сѣапі ехі^е зрёсіаіе- 
тепі без ёіибез ігёз бёіаіііёез еі ігёз аііепііѵез. 
И п’езі раз гаге б’епіепбге, бапз без йаттез 

І'сЬготаІідиез. бе 1оп»ие Ііаіеіпе, зоіі ігор, зоіі 
аиззі. ігор рец бе беті-іопз. А Іа ра§е 24 )’аі 
(Ц]й тепііоппё, еп т’оссирапі бе Іа дизіеззе сіе 
Ѵіпіопаііоп: ци’аѵапі бе сЬапІег без зиссеззіопз 
бе поіез ба депге скготаіідие, Іез ёібѵез боіѵепі 
б’аЬогб еп бёроиіііег Іез поіез аііёгёез раг без 
біёгез (« *) ои без Ьётоіз (р, \>\>) (61гап§ег а Іа 
Іопаіііё біаіопіцие) аГт ІГоЬіепіг раг Ій, бёз 
ГаЬогб, ипе Ьазе зоіібе роиг Іа Іопаіііё. 

Ізі зсіюп еіпе бигсііаиз шіІабеІІіаП г сіи с Іпіо- 
паііоп іп ТопѵегЬіпбипкеіі бег (Ііаіопізсііеп Топ- 
Іеііег,—лѵо §апге ипб ІшІЬе Топе іп зузіетаіі- 
зсііег Огбпипё аЬхѵесІізеІи, зсіпѵегги еггсіе.Ьеп,— 
зо ізі біезпосіі ѵіеі зсіпѵегегіп ТопгеШеп скго- 
тайзекег Роіце, \ѵо бигс1і\ѵе§ пиг каІЬе Топе 
аѣзѵесЬзеІп, лѵобигсіі ёіеіеіізат баз ОеГііЫ (бег 
зісЬеге Вобеп) еіпег Ынііттіеп Топагі аиі- 
^еЬоЬеіі хѵігсі, ипб ЬебагГ біезег 2\ѵещ бег Ое- 
зап&зкипзі безІіаІЬ зрееіеі поеіі сіи аиззегзі аиГ- 
тегкзашез етз^ез 81ибіиіп Веі Іап^еп сіігота- 
Іізеіхеп ТопТоІ^еп ііогі тап пісЫ зсііеп, епІ\ѵебег 
ги ѵіеі обег ги гсепід ЬаІЪе Топе сгкИп^еп. 
Іп бет Карііеі йЬег Кеіпкегі сіег Іпіопаііоп, 
ра§. 24, ЬаЬе ісіі Ьегеііз багаиГ Ьш^еше- 
зеп, базз 8сЬи1ег,—Ъеѵог зіе еіпе сЬготаіізсЬе 
ТопгеіЬе зіп§еп,—біезеІЬе гипаекзі ѵоп беп, бег 
біаІопізсЬеп Топіеііег Ггетбеп, бигсЬ Кгеиге( $ х) 
обег Ве (р \>\>) егкОЫе обег егпіебгі§1е Иоіеп, ги 
епікіеібеп Ьаізеп, ит бабпгск ѵогегзі беп Ыеп Во¬ 
беп еіпег Ъезііттіеп Топагі ги егіап^еп, г. В. 
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Въ пѣніи существуютъ еще интервалы 
собственно меньшіе полутоновъ; это обстоя¬ 

тельство затрудняетъ начинающихъ въ до¬ 

стиженіи ими безупречной интонаціи въ хро¬ 

матическомъ жанрѣ. Потому-то я и считала 
необходимымъ дать такое обстоятельное изу¬ 

ченіе интерваловъ (тамъ же стр. 20, см. 

потпые примѣры, стр. 358) и въ особенно¬ 

сти интервала малой секунды (полутонъ). 

При восходящей хроматической гаммѣ ок¬ 

таву интонируютъ обыкновенно (начинающіе) 

слишкомъ низко; поэтому ноты, повышен¬ 

ныя діезомъ или бекаромъ, надо пѣть воз¬ 

можно выше, чтобы ихъ больше приблизить 
къ слѣдующему тону, чѣмъ вѣрнѣе дости¬ 

гается тональность, высшей ноты: 

I Он а ё»а1етеп1 сіе]а ѵи, ди а Іа гщиеиг,— 
іі ехізіе (Іаш 1е скапі сіез іпіегѵаМез епсоге 
ріиз реіііз дне сіез сіетг-іопз. Сеііе сігсоп- 
зіапсе атёпе, зигіоиі сЬег Іез соттепсапіез, сіе 
ёгапйез (ІіГІісиІіев роиг ГоЫепІіоп сіе Іадизіеззе 
сГіпіопаііоп Іа ріиз іггёргоеІгаЫе йапз сіез зио- 
сеззіопз йе поіез сіи #епге скготаіідие. С’езі 
роиг сеіа ^^]е і’аі сги Йеѵоіг йоппег Іоиі 1е йё- 

і ѵеІорретеЩ иёсеззаіге я ѴеіиШ сіез іпіегѵаМез, 
еі зрёсіаіетепі сіе сеіиі йе Іазесопйе тіпеиге 
(йсті-іоп; ѵоіг ра^е 26, еі Іез ехетріез ра§е 
358). Бапз Іа ё'атте скготаіідие азсепйипіе, 
П аітіѵе. зоиѵегіі аих соттепеапіз, гще Ѵосіаѵе 
зоіі ігор Ъаззе; іі йеѵіепі аіогз иёсеззаіге сіе: 
ё'пісіег сез ехегсісез сіе тапіеге а заиѵе§ап1ег 
Гёіёѵе соиіге сеі іпсопѵёшепі. .І’аі йёщ гесош- 
тапйё аиіге рагі, цие Іез поіез аііёгёез раг ив 
Йіёге (Іг) ои раг ип Ьёсагге (!}) сіоіѵені Іоіуоигз 
еіге сііавіёез аиззі ІшиЬ дне роззіЫе, аГш йе 
Іез гарргосЬег аиіапі дие /иіге зереиі йе 
Іа іюіс зирёгіеиге зиіѵапіе, се сріі йапз Іа 
зиііе аига роиг гёзиііаі й’аііеіпйге ріиз зйгешепі 
Іа Іопаіііё сіе Іа поіе Іа ріиз еіеѵее: 

Ба зісѣ (ѵгіе §ІеісЬМз йогі Ьегеііз Ьетегкі), 
Ьеіт безаіще §аП2 ещепіііск паек. Ыеіпеге 
ІпіегѵаМе аіз каІЪе Топе Ііегаиззіеііеп, зо 
егзсіыѵегі Йіез, Ьезопйегз Ьеі АпГап^ет, Іайеііозе 
Веіпкеіі йег Іпіопаііоп іи скгошаіізскеп Топѵег- 
Ыийшщеп ки егіаіщеп, гѵезкаІЬ ісіі шіск іп зо 
итГаззепйег \Ѵеізе Ьеіш Зіийішп йег Іпіегѵаііе 
(еЬепйазеІЬзІ ра§. 26,—зіеііе ЕоІепЬеізріеІе ра§. 
358) ипй зресіеі, йет Іпіегѵаі йег кіеіпеп 8е- 
сипйе (йез ІтІЬеи Топез),—аиі§еЬа11еп. Веі Пег 
аіфіеідепйеп скготаіізекеп Топіеііег егіопі йіе 
Осіаѵе (Ьеі Апіап§еги) иіеізіепікейз т Не/"; 
Коіеп йіе йигск еіп # ойег ^ егкокі зіпй, тііззеп 
зіеіз тбдііскзі коек §езшщеи хѵегйеп, ига зіе 
йет Гоіёенсіеп Топе тбдііскзі паке аи Ьгіп- 
§еп, лѵосіигск тап ат зіекегзіеп Йіе Топаіііаі 
Йег коекзіеп Ноіе еггеіекі: 

напротивъ тоны, пониженные бемолями, долж¬ 

ны быть взятыми въ нисходящей хромати¬ 

ческой гаммѣ по возможности ниже, чтобы 
приблизить ихъ къ сосѣднимъ тонамъ, и 
избѣжать опасности не достигнуть тональ¬ 

ности нижней (заключительной) ноты 

Ей геѵапске, Іез поіез Ъетоіізеез, йоіѵепі ёіге 
скапіёез аиззі Ьаз дне роззіЫе йапз йез зиссез- 
зіопз сіе поіез скготаіідиез йезсепйапіез, роиг 
Іез гарргоскег йе тете аиіапі ^ие роззіЬІе йе 
Іа поіе іп/егіеш'в зиіѵапіе; запз сеіа, Іез сот- 
тепсапіз соиггопі гізрие, йе не раз аііеіпйге Іа 
Іопаіііё йе Іа поіе {іпаіе Іа ріиз ргоропйе: 

йа^щеп тііззеп Коіеп, йіе йигск еіп ^ егпіейгіді 
ѵѵогсіеп, іп йег кегаЪзіеідепсіеп скгошаіізскеп 
Топіеііег, ітбеёепікеіі, тбдѴъскзЬ йе/'^езаіщеп 
хуегйеп, ит аиск йіезе йет іоіёепйеп Топе тбд¬ 
іісіізі паке 2іі Ьгіп"еп, йа (АпГап^ег) зопзі 
беіакг ІаиГеп, йіе Топаіііаі йег ІіеГзІеп Епйпоіе 
піекі хи еггеіекеп: 

Слѣдуетъ рекомендовать ученикамъ преж¬ 

де изслѣдовать точно пространство отъ ниж¬ 

ней ноты до верхней и паоборотъ, потомъ 
сосчитать чиело заключающихся тутъ полу¬ 

тоновъ.— раздѣлить ихъ ритмически,— чтобы 
ихъ можно было исполнять въ тактъ и кон 
чить на сильномъ • времени такта. Мояшо 
это изученіе облегчить, беря упражненія въ 
медленномъ темпѣ, а при длинныхъ пассажахъ 
дѣля ихъ на небольшія группы и акценти¬ 

руя первую ноту всякой группы на силь¬ 

номъ времени такта. Наир. 

! Раг зиііе, іііаиігесогатапйег аих ёіёѵезй’еха- Зсітіегп ізі йезкаІЬ ги етріекіеп, гиѵогйегзі 
: тіпег сГаЬогйаІІепІіѵетепІ Гезрасе епіге 1а поіе йеп 2шізскепгаит ѵоп йег ііе{зіеп Ъіз гиг 
| Іа ріиз Ъаззе еі Іа поіе Іа ріиз каиіе, ои аи соп- коекзіеп, ойег ѵоп йег коекзіеп Ыз гиг ііе(- 
\ ігаіго,—секи зёрагапі 1а поіе Іа ріиз каиіе Йе Іа зіеп Коіе, §епаи ги ргй&п,—аізйапп,—йіе іп 
поіе Іа ріиз Ъаззе; епзиііе, Йе сотріег зегирн- аіезет 2тзскепгатпе Ъе/гпсШскеп каіЪеп 
Іеизетепі Іез йеті-іопз диі зе ігоиѵепі йапз Топе деюіззепка/'і аЪгтсіЫеп, — йіезеікеп 
сеі е.зрасе, Де іез сііѵізег еі йе Іез гедіег гкуік- аізйапп, зоккегтааззеп гкуіктізск еіптікеі- 
тідиетепі еп дгоирез, йе тапіеге ци’йз риіз- Іеп, сіазз зіе—іакітаззід аизде/'іііігі шсгсіеп, 
зепі йіге схёспібз еп тезиге еі ди Из Ііпіззепі ипй зіеіз—аи{еіпеп диіеп Такіііті епйідеп. 
іоидиигз зиг ип іетрз/'огі йе Іатсзиге. Се Аиск капп тап Йіез Зіийіит Йайигск тегкііек 
циі ГасіШе зіпёиііёгетепі ееііе ёіисіе, с’езі йе іаіге егіеіекіегп,—лѵепп таи йіе БеЬшщеп хиегзі іп 
й’аЬогй ехёспіег сез ехегсісез Іепіетепі еі сопз- Іапдзатет 2еіітааззв ѵогпітті, ипй—Ьеі 
сіепсіеизетепі; епзиііе, йапз йез зиссеззіопз йе Іаіщегеп Топгеікеп, йіезеІЬеп гиѵог, іп Ыеіпеге 
поіез (Гипе ёіепйие аззег Іоіщис, оп Іез Гега (ГаЬогй О-гирреп ікеііепск, — ]ейе егзіе Шіе еіпег 
йіѵізег е\\реіііз дгоирез, еі епііп, оп &га ассеп- Рщиг, аиі' йет ёиіеп Такіікеііе, ассепіиігеп 
іиег с\\ядрергетіёге поіе й’ип ёгоире, зиг ип Іііззі: те г. В. 
іетрз Согі сіе Іа тезиге. Ехетріе: 
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См. нотные примѣры^ стр. В56—404. \ Ѵоіг Іе$ ехетріев, радев 356—404 8іеЬе ХоіспЬещгіеІс, рад. 356 - 404. 

Упражненія должны идти въ слѣдующемъ | Ьез ехегсісев аигопі Пей Лапа Гопіге зиіѵапі: Віе ПеЬшщтп зіші іи Іоідешіег Опіпшщ ѵог- 
порядкѣ: 

А. Два тона: 

X 1. а) связанныя; полутонъ вверхъ: 

Щцшшшшт 
_-г* 

Ь) полутонъ внизъ: 

ЕЕЕІНЕЕІіі^Е -1—і- 

№ 2. с) полутонъ внизъ: 

гипеЬтеп: 

: А. Вет поіез. \ л %ш} ТШ: 

|Но. і. а) Ілаізопз. Пи Лсті-іоп еп аасетіапі:; Ко. (. а) Вітішщеп. Еіпеп ЬаІЬеп Топ аиілѵагіз: 

Ъ) Ітп (Ісші-Іоіі еп (Іевсеіійапі: Ь) еіпеп ІіаІЬеп Топ аілѵагія: 

Но. 2. с) Ив «Іеші-іоп еп (Іезсешіапі: Но. 2. с) сіпеп ІіаІЬеп Топ аілѵагіз: 

(і) полутонъ вверхъ: 

щшшт щтшшщішшт 7-" -ф- ѵ -ф -Ф- 

$шшв -1^- ттші 

№ 3. е) полутонъ вверхъ: 

^_-Ж _____ _ _ 

Л) Ип (Іеті-іоп еп азсешіапі: сі) сіпеп ІіаІЬеп Топ апГ\ѵагІа: 

’&Шшшщтшт; Штшштшт 
|Но. В. е) Пп (Іеті-іоп еп аасепсіапі: !Но. 3. е) сіпеп ЬаІЬеп Топ аиВѵагіз: 

1) полутонъ вверхъ и внизъ: 

В. Четыре тона: 

№ 4. §) 2 полутона внизъ и 2 вверхъ: 

1=»=І= 

И? 
1) Пп (Іеті-іоп еп Лезсепсіапі е1 ип | 

(Іеті-іоп еп азсепсіапі: 
() еіпеп ІіаІЬеп Топ аМѵіігіз иті еіпеп 

ІіаІЬеп Топ аиВѵіігіз: 

В. Оиаіге поіез. 

Но. 4. д) Веих (іеті-іопз еп ЛевсепЛапЬ еі еп 
азсешіапі: 

ГЗПГ5ГГ С~ы- 

Ь) 2 полутона вверхъ п внизъ: 

С. Четыре тона: 

№ 5. і) 3 полутона вверхъ: 

Ь) Беих Леші-іогів еп азсешіапі еі еп 
ЛеасепЛапі: 

С. Оиоіге поіез. 

Но. 5. і) 3 (Іеті-іопз еп азсешіапі: 

В. Ѵіег Топе. 

Но. 4. д) 2 ЬаІЬе Топе аЬѵѵііііз ипЛ аиГѵѵагіз: 

—*=•—ІЫЕІѴг. р~ргас— рі 

1і) 2 ЬаІЬе Топе аиВѵіігіз иші аЬѵѵагіз: 

ВрГ=*Г^гТі-гШІ 
С. Ѵіег Топе. 

Ио. 5. і) 3 ЬаІЬе Топе аиЬѵшТх: 

І) 3 полутона внизъ: | ]) 3 (Іеті-іопз еп ЛезсепЛапі: 3) 3 ЬаІЬе Топе аіпѵіігіз: 

№ 6. к) 3 полутона вверхъ и внизъ: 

із—: — і и-і-М ѵ т ѵ 9 у* Ц-+- 
1) 3 полутона внизъ и вверхъ: 

=№=н --г-Л О- -1-{-_ Л=іе| 

Но. 6. к) 3 сіеті-іопз еп азсепсіапі еі еп Лез- 
сепЛапі: 

I) 3 сіеті - іопз еп ЛезсепЛапі еі еп 
азсепёапі: 

Но. 6. к) 3 ЬаІЬе Топе аиГ- иші аЬіѵагіз: 

I) 3 ЬаІЬе Топе аЬ- пші аиілѵатіз: 



68 

7. ш) 3 полутона внизъ и вверхъ; 11\о. 7. т) 3 йеші-іопз вп (івзеешіапі сі еп|Ко. 7. ш) 3 ЬаІЬе Топе аЬ- ипй аиГѵгагР: 
якеепгіяпі- 

п) 3 полутона вверхъ и внизъ: ■п) 3 (1еші-Юіі8 еп азсешіапі еі еп 
(Іезсешіапі: п) 3 ІіаІЪе Топе аиТ- ипсі аЬлѵЗгІз: 

В. Пять тоновъ: В. Сііщ поіев. 

Л» 8. о) 4 полутона вверхъ, въ хроматине-; N0. 8. о) 4 йеті-іопзеп азееікіапі;(сЬготаіідие- 
ской восходящей гаммѣ: і тепі рго^гевзапі еп ееЬе.Не топіапіе): 

В. Ейп/‘ Топе. 

N0. 8. о) 4 ЬаІЬе Топе аиіѵѵагіз іп сЬгота- 
ІІ8СІ1 аиГзіещепіег 8са1а: 

1* 1К і=-А—?— 

р) 4 полутона внизъ, въ хроматиче¬ 
ской нисходящей гаммѣ: 

р) 4 сЫпі-Іопз еп сіезсешіапѣ (сЬгогааіідие- 
іпепі ргоегешпі сп ёсЬеІЬ сіексепсіапіс): 

р) 4 ЬаІЬе Топе аЪ\ѵаіѣ, іп сЬгота- 
Й8СІ1 аЬзіеі^епсіег 8са1а: 

РЗ=~~>—ь—0—$ф-1 —^-^—_— -І-0-'в-0-М-ш—— Ѵгл- зл 
щ 

5'" ^ :Г-- _ — р $ 

<і) 4 полутона внизъ, въ хроматиче¬ 
ской восходящей гаммѣ: 

(]) 4 сіеті-іопз еп (1е8сеп(Іаиі(сЬготаіЦие- 
шепі ргоёгезвапі еп ёеііеііе іпопіапіе): 

</) 4 ЬаІЬе Топе аЬлѵагів, іп сЬгота- 
іі8сЬ аиТзіеі^епйег 8са1а: 

г) 4 полутона вверхъ, въ хроматиче¬ 
скомъ нисходящемъ порядкѣ: 

г) 4 йеіпі-іопз азсепсіапіз (сЬготаіщиетспі I 
рго^геззапі еп ёсііеііе (Іевсешіапіе): ! 

г) 4 ЬаІЬе Топе аиілѵіііТз, іп сЬѵота- 
іізсЬ аЬзіещешІег 8саІа: 

^ ——0—\-Ф— I-Г--1--Йч- 

з) 4 полутона вверхъ и внизъ, въ 
хром, восходящемъ порядкѣ: 

§) 4 йеті-іопз азсепсіапіз еі йебсепёапіз 
(еЬгртаі^иетепЬ рго&геззапі еп ёсЬеІІе 
топіапіе): 

з) 4 ЬаІЬе Топе аиі- ипй аЬ\ѵагІз, іп 
сЪготаЬізсЬ аиЫещепёег 8са1а: 

-Т=:*—V*—-^ 

6 4 полутона вверхъ и внизъ, въ 
хром, нисходящей гаммѣ: 

і} 4 ёеті-іопз (Іезсепсіапів еі азсепсіапіз 
(сЬготаіщиетепі рго^геззапі еп ёсЬеІІе 
йезсепйапіе): 

і) 4 ЬаІЬе Топе аЬ- ипй аиіѴагіз, іп 
сЬготаіізсЬ аЬзіеі§еш1ег 8са1а: 

Е. № 9. 
и) 5 подутоповъ вверхъ, въ прогрес¬ 

сивно восходящей и нисходящей 
гаммѣ: 

Е. 

N0. 9. и) сіеті-іопз еп авсешіапі (сішшаіі- 
сщетепі ргойгевзапі еп ёсЬеІІе азееп- 
йапіе еі йезсепсіапіе): 

Е. 

N0. 9. и) 5 ЬаІЬе Топе аиГѵѵагіз, іп рго§ге$зіѵ 
аиі- ипй аЪзіещешіег 8са1а: 

ѵ) 5 полутоновъ внизъ, въ хромати- 
чсеки-восходящей гаммѣ: 

Р 
ѵ) 5 ііеті-іопз еп іезсепйапі (сЬго- 

таінріетепі рго^геззапі еп ёсЬеІІе 
азсепйапіе): 

ѵ) 5 ЬаІЬе Топе аЬ\ѵагіз, іп сЬгота- 
іізсЬ аиМещепйег Всаіа: 

: ' і—Е *4 1 =1—,-Л ; -г- --1-1-І---- М - : с—0—’ 
—1—* -—*—р-0— 

-ф 



К 10. 
\ѵ) 5 полутоновъ вверхъ и внизъ, въ 

хроматически восходящей гаммѣ: 

Ко. 10. го) 5 йеті-іопв ей авсепсіаиі е1 еініез-; Ко. 10. го) 5 ІіаІЬе Топе аиГ- шкі аіпѵагіз, іп 
сепйапі, (сіи-отаійціетепі ргодгез- 
вапі еп есііеііе авсешіапіе): 

аиСвбщетЬт оітниаіівсііег Йсаіа: 

х) 5 полутоновъ внизъ и вверхъ, въ 
хроматически нисходящей гаммѣ: 

х) 5 (Іеті-іопв еп (Іевсешіапі еі еп 
авсепйапі (сііготаікріетепі рго^гев- 
вапі еп есііеііе йевсеікіапіе): 

х) 5 ІіаІЬе Тііпе аЬ- иті аиГп’іііТв, іп 
аЬвіеідеікЬт еііпштіівсііег 8га1а: 

Р. 
№ 11. Продолжительныя хроматическія 

послѣдованія: 
а) прогрессивно восходящая гамма: 

Г. 

Ко. И. 8иссевзіопв сііі'отаіщиев сіе ріив Іоп^ие 
ёіешіие. 

а) баштев ргоёгеввіѵетепі авсеікіапіев: 

Р. 

Ко. 11. СІіготаіівсІіе Топіоі^еп Ііііщегег Ваиег. 

а) ргод'геззіѵ аиГхіещеікІе 8са1а: 

?Г ' « 

Ь) прогрессивно нисходящая гамма: 

І-ф—•—--^ ^_ 

Ь) баю тез річщгеззіѵетепі (Іевсетіаіііев: і ' Ь) рпщгеввіѵ аЬвіещетІе 8еа1а: 

с) ааі- шкі аЬвіещсшІе 8еа1а: с) восходящая и нисходящая гамма: | с) баттев авсешіапіез еі (іевсешіапіев: 

і 
(1) прогрессивно восходящая и нисхо¬ 

дящая гамма: • 
(?) баиипев ргоё'геввіѵетепі авсеікіапіев \ 

еі сіезсеініапіез: I 
(?) рго§гезвіѵ тіГ- шкі аМещетІе 8са1а 

е) прогрессивно восходящая и нисхо- е) 6аттез рго^гететепі авсеікіапіев еі 
дящая гамма: сіевсешіапіев: 

с) ргокѵеввіѵ а и Г- иші аЬзіещсшІе 8саІа 

/) річщгевзіѵ аЬ- шкі аиі'віещеікіе 8еа1а О прогрессивно нисходящая и восхо 
дящая гамма: 

/) баттез рго^гезяіѵетепі (Іевсеікіапіев 
еі авсеікіапіев: 

®_ 

ё) прогрессивно нисходящая гамма: | //) батшез ргоёгеввіѵетепі (Іезсепсіапіез: і О) ргоёгезвіѵ аЬзіещсшІе 8са1а: 

5---—3: 

Ь) прогрессивно восходящая и нисхо-! Л) баттев ргоёгезвіѵетепі авсеікіапіев еі| Л) ргоёгеззіѵ аиГ- ипй аЬзіеіёешІе 8са1а 
дящая гамма: (Іевсетіапіев: 

да—: і^да: и 

і) прогрессивно нисходящая л восхо¬ 
дящая гамма: 

і) баттев ргоёгезвіѵетепі йезсеікіапіев еі! 
авсешіапіев: ! 

і) ргоёгеввіѵ аЬ- ипй аиівіеіёепйе 8са1а 



к) болѣе длинныя связанныя хрома' 
тичеекія гаммы: 

аа) восходящія и нисходящія: 

г -б 

к) Зиссеззіопз сііготаііциез сопііпиез сГіте 
ріиз цгапбе ёіепбие: 

аа) азсепбапіез еі сіезсепсіаиіез: 

к) ішщеге гизаттепЬапйепбе сЬгота- 
іізсііе ТопгеіЬеп: 
аа) аиГ- ппсі аЬзіеі^епб: 

-—* '-*-Й=====-- ---ЙЙ=Ы-< <— 

1) нисходящія и восходящія: 

4 

I) безсешіапіез еі азсепбапіез: I) аЬ- ипсі апізіещепб: 

ві) восходящія и нисходящія: т) азсепбапіез еі безсепбаиіез: т) аий иші аЬзіеі§епб: 

- ^ ^ \?Л- ^ _________ 

И Т. Д., ИТ. д. еіс. еіс. и. 8. аѵ. и. 8. АТ. 

XXII. 

Варіанты. Измѣненія. Украшенія 
(въ оперныхъ аріяхъ, дуэтахъ 

н пр). 

Большее или меньшее украшеніе или из¬ 
мѣненіе мелодій опернаго итальянскаго ре¬ 
пертуара, нѣсколько монотонныхъ въ своемъ 
стереотипномъ возвращеніи, считалось всегда 
особеннымъ искусствомъ. 

При этомъ было необходимымъ: 

1) чтобы украшепія соотвѣтствовали духу 
и характеру даннаго сочиненія и хорошо 
вязались съ нимъ; 

2) чтобъ они были выбраны со вкусомъ, 
удобоисполняемы и эффектны. 

3) чтобы употреблялись музыкально, 
умѣренно, придавая больше прелести сочи¬ 
ненію и вмѣстѣ съ тѣмъ ярко выставляя 
виртуозность пѣвицы; 

4) (главное условіе) чтобы они не были 
чрезмѣрно замысловатыми и не казались вы¬ 
бранными съ исключительною цѣлью доста¬ 
вить пѣвицѣ возможность блеснуть вирту¬ 
озностью, и наконецъ 

> 5) чтобы частымъ или неловкимъ употре¬ 
бленіемъ не искажали бы первоначальную 
мелодію или ея характеръ, а слѣдовательно 
и не измѣняли до неузнаваемости намѣреніе 
композитора,—что случается довольно часто. 

Украшенія и варіанты, представляющіеся 
какъ бы прелестными узорами, канвой для 
которыхъ служитъ первоначальное сочине¬ 
ніе, являются освященными традиціей, но 
манера эта началась относительно недавно, 
съ появленія оперъ Беллини, Россини и 
Доницетти, въ блестящую эпоху превосход¬ 
ныхъ пѣвицъ каковы: Ласта, Малибранъ. 
Зонтахъ я др. Сколько мнѣ извѣстно, эти 
украшенія никогда не были напечатаны; я 
убѣждена, что опубликованіе ихъ будетъ 

XXII. 

СЬапеешѳпѣз. V агіапіез. 

І)е іоиі іетрз оп а сопзіббгб соште ии агі 
зрбсіаі бапз 1е (Іотаіпе (іи гбрегіоіге бе Горбга 
ііаііеп, б’іпігобиіге без огпешепіз ои без ѵагіапіез 
ріиз ои тоіпз сопзіббгаЫез, бапз без Аігз, еі 
б’аиігез тогсеаих, роиг боппег ріиз б’аіігаіі Ь 
без пірбіШопз гёііегбез еі зіёпіоіурез без тстез 
/огтез сіе теІоЗіез, еі роиг гетебіег а Іа 
топоіопіе бе сез ргосббез. 

Без сопбШопз а сеі б§агб біаіепі: 
1) ^ие сез огпетепіз Гиззеві еп Ііагтопіе аѵес 

Гезргіі еі 1е сагасібгебе Іа сошрозіііоп, еі ци’ііз 
з’у гаііасітззепі бе Іа Га$оп Іа ріиз іпііте, запз 
аііегег Гогщіпаіііб без тбіобіез ргітіііѵез; 

2) чи’ііз Іиззеві іпѵенібз аѵес §ойі, ци’ііз зе 
топігаззепі аріез ап сішѵі еі а ргобиіге бе 
ГеіГеі, бапз 1е теШеиг зепз бе се тоі; 

3) ци’ііз йіззепі етріоубз вюббгбтепі, аѵес 
бізсегпетспі еі аѵес ип §ойі зрбсіаіетепі тизісаі, 
беГащт а ассгоііге 1е сЬаппе бе Іа сошрозіііоп, 

| еі еп теше іеюрз, чи’ііз йіззепі а юбте бе 
і шеііге ей геііе! Іа ѵігіиозііб зрбсіаіе еі іпбіѵібиеііе 
бе Гехесиіапіе. 

4) (СопбШоп ргіпсіраіе), ци’ііз не Гиззепі раз 
зигскагдёз еі пе рагиззепі раз вхсіизіѵетепі 
саісиібз бапз 1е Ъиі, бе зегѵіг а Іа ѵігіиозе а 
ббѵеіоррег іоиіез зез геззоигсез Б’а^іІІіе; 

5) цие Гетріоі ігор йчЦиепі ои таіабгоіі 
п'сіои^аі раз Іа шбіобіе ргітіііѵе, ои гіеп 
Мпаіигаіраз Іе сагасівге, бе іасоп, агепбге 
ріиз ои тоіпз шбсоппаіззаЫе Гіпіепііоп би сот- 
розііеиг,—се циі шаіііеигеизетеиі езі ігез зоиѵепі 
Іе саз. 

С’езіргіпсіраіетепібериіз Гброчие епсоге аззег 
гарргосЬбе бе Іа ргобисііоп без орбгаз бе Веіііпі, 
бе Еоззіпг еі беЛопігеШ, еібериіз Іа рбгіобе 
Ьгіііапіе б’бюіпепіез сапіаігісез, іеііезцие М-юез 
Разіа, МаІіЪгап, Зопіад, еіс., (рі’опі раззб 
бапз Гагі би сііапі сез сЬапёетепіз ои ѵагіапіез 
цие Іе іетрз а йпі раг запсііоппег ігабіііоппеі- 
Іетепі, еі чиі рагаіззепі еп рагііе сошше без 
Ьгобегіез зрігііиеііез аихдиеііез Іа сошрозіііоп 
ргітіііѵе зегі еп §иізе бе сапаѵаз. 

XXII. 

Ѵагіапѣеп. Ѵегапсіегипёѳп. 
Ѵеггіегипіеп, іа Орегп-Агіѳп, БиеЬ- 

ѣеп, и. з -дг. 

Ез §е1і 2іі аііеп 2еііеп аіз еіпе Ьезопбеге Кипзі, 
іт Керегіоіге бег ііаііепізсііеп Орег, Агіеп, и. 
з. аѵ., бегеп оіітаіз §апг ппб §аг іп йёгзеІЬеп 
Жегзе АѵіебегкеЬгепбеп Меіобіеп, АѵеІсЬе, іп. 

іЬгегзіегеоіуреп ІУіебеіѣоІшщ гиг Мопоіопіе Аѵиг- 
беп, бигсЬ кіеіпеге обег §гоззеге Ѵеггіегип^еп. 
ипб Ѵегапбегип§еп (Вгобігшщеп) аизгизсіітискеп. 

Вебііщшщ ІііегЬеі Аѵаг: 
1) базз біезе Ѵегаепт§еп бет беізіе ипб 

Сішгасісг бег ЬеігеіГепбеп Сотрозіііоп епізргесЬеп, 
ипб бепзеІЬеп ап^ераззі зеіп тиззіеп; 

. 2) базз біезеІЬеп тіі безсішіаск ^ОАѵаЫі, ипб 
заіщЬаг зоАѵіе,—іт §иіеп 8іппе,—ейекіѵоіі зісіг 
епѵіезеп; 

3) базз біезеІЬеп тизікаіізск, аЪег зрагзат 
ап^еѵѵепбеі Аѵйгбеп, зо, базз зіе беп Веіг бег 
Сотрозіііоп ги егііоііеп іт Віапбе зеіеп, ипб 
гиёіеіск біе еі^епагіі^е іпбіѵібиеііе Ѵігіиозііаі бег 
аизШЬгепбеп Кипзііегіп іпз Ьеіізіе Ілсііі ги зіеііеп 
іт Зіапбе АѴіігеп. 

4) (ИаиріЬебіпйипй): базз біезеІЬеп пісМ 
йЬегІаЗеп зеіеп, пісЬі аиззсМіеззІіск пиг 
багаиі ЬегесЬпеі егзсЬеіпеп, бег Ѵігіиозіп гиг 
ЕпіГаІіипё ^гоззег КеЫіегіщкеіі ги біепеп, — 
ипб епбіісіі: 

5) базз біезеІЬеп, бигсЬ іЬге ги ЬаиГще Апѵѵеп- 
бип§ обег ип^езсіискіе Ѵепѵепбип^, біе ещепШсЬе 
игзргііпёДсЬе Меіобіе пісШ егйгйскеп обег сіе- 
гсп Скагасіег епЫеІІеп, ипб зотіі біе Іпіеп- 
зіопеп без Сотропізіеп,—Аѵіе біез Іеібег ой §е- 
зсѣіеЬі, — і'азі пиг ТІпкеппЫісЪксіі ѵег- 
зеггеп. 

Оапг Ьезопбегз аиз бег посЬ пісЬі іегп Ие- 
§епбеп 2еіі без Епізіеііепз бег Веіііпі'зсЬеп, 
Коззіпі’зсііеп ипб Бопігеііі’зсЬеп Орет, ипб бег 
біапгрегіобе етіпепіег Кипзііегіппеп, Аѵіе біе бег 
Разіа, МаІіЪгап, Боппіад, и. $. аѵ., зіпб бег 
везап^зкипзі зоІсЬе, бигсЬ біе 2еіі ігабіііопеі 
запсііопігі §е\ѵогбепе Ѵеггіегипрп ііЬегкоттеп, 
біе гит ТЬеіІ, Аѵіе ёеізігеісЬе Вгобігип§еп ег- 
зсЬеіпеп, бепеп біе ѵогііапбепеп Сотрозіііопеп 
ЙІеісІізат аіз Саппаѵаз біепеп. Меіпез АѴіззепз 
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встрѣчено благопріятно пѣвицами, начинаю¬ 
щими карьеру, точно также какъ и профес¬ 
сорами пѣнія, недостаточно опытными, ко¬ 
торыхъ появленіе этихъ варіантовъ избавитъ 
отъ напраснаго придумыванья новыхъ ва¬ 
ріантовъ . Въ искусствѣ есть извѣстные тра¬ 
диціонные секреты, въ особенности въ дѣлѣ 
виртуозности; этихъ секретовъ до сихъ поръ 
никто не позаботился собрать, привсстг. въ 
порядокъ и издать, такъ какъ труда на это 
пришлось бы употребить не мало; точно также 
многіе иеимѣли случая часто слышать знамени¬ 
тыхъ артистовъ. Безспорно, что вездѣ гдѣ — 
кромѣ Италіи — существуетъ итальянская 
опера (въ Парижѣ, Лондонѣ, Петербургѣ, 
Мадридѣ) бравурныя аріи итальянскаго ре¬ 
пертуара исполняются и теперь (болѣе или 
менѣе удачно) фіоритурнымп пѣвицами, упо¬ 
требляющими украшенія, о которыхъ выше 
шла рѣчь,— украшенія, не мало способствую¬ 
щія ихъ успѣху. 

Многимъ современникамъ знаменитаго Па¬ 
ганини памятна его репутація; начинавшіе 
скрипачи того времени—Эрнстъ. Баццини, 
Сивори, Вьетанъ, дѣлали все, чтобы замѣ¬ 
тить и записать разныя черты его колос¬ 
сальной виртуозности, доставлявшіе ему 
(иапр. въ „Венеціанскомъ карнавалѣ") та¬ 
кіе огромные успѣхи. Но никто изъ этихъ 
великихъ скрипачей пе достигъ высоты своей 
модели, тѣмъ болѣе что послѣдній въ этомъ 
отношеніи оставался замкнутымъ до конца 
жизни: въ партитурахъ его сочиненій всегда, 
и намѣренно не доставало партіи глав¬ 
ной скрипки, и никому не удалось запи¬ 
сать эту партію совершенно вѣрно но 
слуху. 

Сообщая здѣсь выборъ тщательно собран¬ 
ныхъ и приведенныхъ въ порядокъ, точно 
также какъ и мной самой придуманныхъ 
украшеній и каденцій, я должна однако от¬ 
кровенно признать, -что этимъ еще сдѣлано 
не все; они должны быть выбраны и ис¬ 
полнены съ самымъ тонкимъ вкусомъ и 
умѣньемъ. Вовсе не слѣдуетъ употреблять 
безъ разбора всѣ находящіеся тутъ варіан¬ 
ты: профессоръ и молодая пѣвица должны 
сами выбрать тѣ варіанты, что наиболѣе 
лежатъ ей въ голосѣ, соотвѣтствуютъ инди¬ 
видуальности ея таланта и виртуозности. 
Въ Италіи и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ 
одна и таже опера дается цѣлые мѣсяцы, 
всякій вечеръ до пресыщенія, или при тре¬ 
бованіяхъ повторенія понравившейся вещи— 
хорошей пѣвицѣ не слѣдовало бы повторятъ 
вещь съ одними и тѣми же украшеніями, 
но напротивъ мѣнять ихъ, придумывая ихъ 
лично или выбирая что либо изъ представ¬ 
леннаго здѣсь собранія. Всего лучше и бла¬ 
горазумнѣе, если артистка въ подобныхъ 
случаяхъ споетъ мелодію въ простѣйшемъ ея 

| Сез огпетепіз п’опі, цне р засііе, фітаіз сіе 
риЫібз ішщи’ісі, еі фаі Іа сопѵісііоп сцГіІя зепті 

IІС8 Ьіспѵеішсз сіез.іеітез сапіаігісез 4111 зе Гогтепі 
а Іа саггіете сіе Горега ііаііеп, сопше аиззі, сіез 
ргоГеззеигз шоіпз гоиііпёз, аихсщеіз ііз ерагре- 
гопі Іа рсіпс, й’іпѵепіег еих-шешез бе ѵагіапіез 

| поиѵеііез. I 
і И у а сіапз Гагі Йез зоічіізапі зесгеіз Ігайі- 
і Ііоппеіз, зигіоиі аи роіпі сіе ѵие сіе Іа ѵігіпозііб, ] 
I ^ие регзоипе п’а епсоге еззауб сіе еоііесііоітег, 
й’аппоіег, сГаггацрг еі сіе Ііѵгег а Іа риЫіеіІб, 
ѵи ^ие• Іа реіпе п’еп езі раз реіііе; Ьіеп сіез 
регзоппез, ем оиіге, п’опі раз ей Госеазіоп сГеп- 
іепйге зоиѵепі еі а Гоіз гбіібгбез Іез ріиз ебІёЬгез | 

і агіізіез сіе Гагі сопіешрогаін. С’езі ни іаіI сціе 
рагіоиі оіі, оиіге ГІіаІ/с,—іі ехізіейез Ніеаігез 
Иаііепз,—а Рагіз, а Ропсігез, гі 57. Рсісгз- 
Ьоигд, а ЪІайгігІ, еіс., Іез аігз д/із (Іе\ 
Ьгаѵоиге сіез орет сіи гёрегіоіге іпсіщие сі- 
сіеззиз, зопі ехёсиісз ащоигсѴІші епсоге (аѵес | 
ріиз он шоіпз й’ІіаЬіІсІб) раг сіез саиіаігісез а I 
гоиіасіез аѵес Гешріоі сГогиеіиепіз сіе Гекрёее; 
зиз-поптбе, се ерй сопігіЬие Ьенисоир а Іей г; 

1 знссііз. Вез соіііе.іпрогаіпз зе гарреііені епсоге 1 
11е Ьгніі еще ііі сіе зон іешрз 1е еШтРадапіпі; 
:: іі у аѵаіі аіогз сіез ^еипеа ѵіоіопізіез сіе рансі 
іаіепі сіе ееііе ёросціе, іеіз щ'Егті, Вагзіпі, 
8ІѴОГІ, Ѵіеихіетрз, еріі Іігепі іпиі іенг роз- 
зіЫе, еп Гесоиіапі зоиѵепі еі аііепііѵещепі, роиг 
Іиі ешргипіег еі роиг апноіег зесгёіешеиі се ери 
Іиі зегѵаіі еі сіёріоуег зон ёпогше ѵігіиозііб, еі 
Іиі ѵаіаіі сіе зі ітюепзез зиссез, согате раг 
ехешріе, сіинз 1е «Сагнаѵаі сіе Ѵепізе»; ншіз 
аисип сіе еез рапсіз ѵіоіопізіез пе гбиззіі сіапз 
сеііс зрёсіаіііё а аііеішіге а Іа Ітпіеиг сіе се тосіёіе 
еоіоззаі, зигіоиі раг 1е Гаіі сціе, зиг се роіпі, 
Рарпіпі ёіаіі еі гезіа брізіешепі тисі щзсщ’а 
за Ііп; сіапз іез рагііііопз сіе зез сонірозіііопз сіе 
ѵіоіоп ^и’і1 ехёсиіаіі сіапз зез сопсегіз, Ісзрагііез 
сіе зоіоз тащиаіепі іоіаіетепі еі аѵес 
іпіепііоп, еі таірё іоив Іез ейогіз, регзоппе 
п’а гёиззі а Іез поіег аиіПепіісриетсп4 раг Іа зеиіе 
аисііііои гбіібгбе. 

Еп сотнтпщиапі шаіпіепапі ісі ип сііоіх йе 
сііапртепіз еі сіе сайепсез, соііесііоппёз еі аггаи- 
рз аѵес Ьеаисоир йе реіпе, еі теіёз й’аиігез 
сіе та ргорге сотрозіііоп, і’аѵоие йапсЬетепі 
ци’аѵес ееіа іоиі п’езі раз епсоге Гаіі, шаіз ци’ііз 
Йоіѵепі біге скоізіз еі ехесиіез аѵес 1е рйі 
1е ріиз ііп еі 1е ріиз ехрбгітепіб. Еп еіГеі, се 
п’езі пиііетепі топ ійёе еще Гоп Газзе изар йе 

і іоиіез Іез ѵагіапіез йоппёез ісі; се вега аи рго- 
Геззеиг, еі а Іа ]еипе сапіаігісе, а сЬоізіг ееііез 
Циі сопѵіеппепі 1е тіеих а Геіепйие йе за ѵоіх, 
к зон іпйіѵійиаіііё еі аи сіерб йе ГарШ аеріізе. 
Епііаііееі йапз й’аиігез Ііеих, ой 1е тбте орбга 
езі гёрёіё сіищие зоіг репйапі Іопретрз, ргезсще 
щзсщ’а заіібіб,—оа теше—а Госеазіоп йа Ыз 
(Ба Саро) й’ип аіг йе Ьгаѵоиге (репйапі ипе 
гергёзепіаиоп), іі езі гаге, сцс’ипе сапіаігісе йіз- 
ііпрбе 1е гбрбіе Іоищигз аѵес Іез тётез скап- 
детепіз; еііе еп сЬоізіга ріиіоі зоиѵепі сСаиігез, 
Йез ріиз попѵеаих, ци’еііе іпѵепіега еііе-тете, 
ои сщ’еііе етргипіега й Іа соііесііоп соттипщибе 
ісі. Ье тіеих еі 1е ріиз ргийепі йапз сез саз 
Іа, зега іоціоигз:—а Гіпзіаг й’ии ііібте ѵагіб,— 
Йе сЬапіег сѴаЬогй Іа тбіойіе йапз іоиіе за 
зітріісііб еі запз ѵагіапіез пі сііапртепіз 

зіпсі Ыз ]еіхі зоіеііе Ѵетепшрп пігрмій ѵег- 
оІТепШсЫ ѵѵогйеп, шій ісіі Ып ііЬепесір, йазз 
йіезеІЬеп, апрііетіеп, зіеіі Шг йіе ііаііепізсііе 
ОрегпІаиГЬаЬп «[ііаіійсігепсіеп шкі аіізЬіІйепсІеп 
щпрп 8апргіппеп, зепѵіе \ѵепірг гоиііпігіеп 
Оезаіщіеіігегп, — іпйет ЙіезеІЬеп йайпгсй йег 
МііЬе ііЫтІіоЬеп іѵегйеп, зеІЬзі пене Ѵег/іептрп 
хи егйпйеп,—ргѵізз йіеіеіі іѵііікоттеп зеіп йіігГ- 
іеп. Ез реМ рѵѵізяе ігасііііопеііе Оеііеітпіззе іп 
йег Кппзі, рп/, Ьезотіегз тіей 8еііг йег Ѵіг- 
іиозііаі Ып, еііе посіі піетаті аиГ/лі/.еісІшеп, 211 

огйпеи шій 24 ѵегоіГепШсІнт ипіегпопітеп, йа 
йіез кеіпе кіеіпе Мііііе ізі; апсіі зіті ѵіеіе. пісіц 
іп йег Ьар §е\ѵезеп, йіе Ьегіііітіеяісчі ібеіір- 
поззіппеп йег Кппзі в'іесіегінііі шкі оГІ 211 йбгеп. 
Ез ізі ТЬаізаеІіе, йазз ііЬегаІІ, дѵп аиззег Ііаііеп, 
іп Рагіз. Ьопйоп, 81. РеІегзЬпгц, ЗІайгііІ, и. з. \ѵ. 
ііаііепізсііе Орегп еіаЫігІ зіий, зорпаппіе 11га- 
ѵоиг-Агіеп йег Орегп оЬеп Ье2еіс1иіеІеіі 11е])ег- 
Іоігез, посіі Іичііс ѵсш сіеп Ііергазепіапііппеп 
йез СоЬігаІигрзапрз, шіі шеііг шіег гѵепірг 
ОезсЫск, тіі Ѵег\ѵеш1ітц япіеііег Ѵег/.іегипрп 
аизрГсіІігІ сѵепіеп, иші ипетііісіі ѵіеі хи ііігеш 
Зиссёз Ьеірігарп. 

Ѵіеіеп Хеіірішззеп ізі йаз ЛпГзеЬеп, сѵеіс.ііез 
йег ЬепіЬшіе (Іеірпѵігіпозе Рааапіпі зеіпег />сіі 
тасШе, посіі егіппегіісіі; апрііешіе аиГЫііЬетІс 
СіеіргіепегЯеіІрсгіосІе, \ѵіе Кпізі, Ва/./.іпі, Міѵпгі. 

; Ѵіеихіетря, Ьоіеи аііез аиГ, (ІетзеІЬеп МапсЬез 
зеіпег ештиеп Ѵігіиозііаі, лѵіс 2.1!. іт «і'аг- 
паѵаі сіе Ѵепізе» аішііаияеііеп шкі піесіег/.изсіігеі- 

I Ьеп, аЬег йеппогіі щйапд ез кеіпеіц сНезег дтоззеп 
; Оеірг, іп йіенег 8ресіаШііі сіеш коіоззаіеп Ѵог- 
| Ьіійе 2іі епізргееііеп, ііепп, — (ІегзеІЬе. \ѵаг ппй 
ЫіеЬЬізап хеіп Ешіе іп йісізе.г ІІіпзісЫ ецоізіізсіі 
ѵегзсЫоззеп; ііі ііеп Рагііііігеп зеіпег (’отрозі- 
Ііопеп /‘(іМіеаЬзігІіШс/і йіе 8<>/орагііе дііпг- 
Іісіі, иші ез ізі Кіешатіеш ріішнеп, (ІіезеІЬеп 

| ѵои Ыоззет АпЬбгеп, аиіііепіізсіі аиі/.изеіігеі- 
1 Ьеп. 

Іпсіет ісіі иші Ыег еіпе ЛпзсѵаЫ шіііізаш р- 
заттеКег ипсі рогсіпеіег, \ѵіе апсіі зеІЬзі егГпп- 
Йепег Ѵеггіегипрп шій Сасіепгеп тіШіеіІе, пкізз 
ісіі ісйосіі апГгісЫщ Ьекешісп, сіазз Ііістіі йосй 
посіі ііісііі Аііез ріііап ізі, зопйе.гп, сіазз йіе- 
зеІЬеп тіі Геіпет Оезсктаск ащ/асаМі ипсі 
апсіі Ьезопсіегз аиздфііігі сѵегйеп тГіззсп. Ез 
ізі патіісіі кеіпезгѵер ртеіпі, йазз аПе ѵег- 
зсіпейепеп Іпег тііріііеіііеп Ѵагіапіеп, Атѵеп- 
йшщ ііпйеп зоііеп; ез ізі ѵіеІіпеЬг ЛиГрЬе йез 
Ьеіігегз ѵѵіе йег ішірп 8ап§егіп, зеІЬзі аиз йеп- 
зеІЬеп йіе, йет ОтГапр ііігег 8іітто, зоѵѵіе 
ііігог Іпйіѵійиаіііаі ипсі КеЫГегІіцксіІ аш Безіеп 
епізргескепйеп, анзгиіѵаЫеп. Іи Ііаііеп шій аи- 
йегеп Огіеп, лѵо еіпе ипсі йіезеІЬе Орег Газі 211111 

БеЬегйгизз аІІаЬепйІісЬ лѵаіігеті Іііпргег Ееіі лѵіе- 
йегіюк ѵѵігй, — ойег, зеІЬзі Ьеіт \Ѵіес1ег1іо1еп 
(Ба Саро Ѵегіапрп) еіпег Бгаѵоиг-Лгіе, ап сіпет 
ОрегпаЬепйе, ѵѵігй еіпе аизргеіеііпеіе Запргіп, 
ЙіезеІЬе пісЫ зіеіз тіі дат (ІешеІЪеп Ѵег- 
гіегипдеп гѵіейегЪоІеп, зопйегп ѵіеішеііг, оіі 
апйеге, пеиеге, зеІЬзі егГипйепе ойег, аиз йег 
Ьіег тііріііеіііеп 8атт1ип§, — ѵѵаіііеп. Ат 
кіііріеп шій Ьезіеп Ьапйеіі еіпе Кііпзііегіп зіеіз, 
цсепп зіе іп ѵогкоттепйеп Раііеп еіпе Меіойіе 
гиегзі рпг еіпіасіі, окне зедЫсІіе Ѵегйпйе- 
гипд осіег Ѵеггіегипд ѵогігар, ипй йіезе 



видѣ и употребитъ украшенія уже только 
при возвращеніи мелодіи. 

См. нотные примѣры, стр. 406—439. 

Даже въ томъ случаѣ когда молодая | 

пѣвица считала бы лишнимъ для своей і 

будущей карьеры этотъ жанръ итальянскаго; 

пѣнія, т. е., если бы она не готовилась къ! 

итальянской сценѣ,—въ послѣднемъ случаѣ! 

ревностное изучепіе итальянскихъ оперъ для I 

нея обязательно, — даже п тогда было бы' 
чрезвычайно полезно ознакомиться съ ними, | 

какъ съ этюдами, какъ съ извѣстной ма-; 
нерой. 

На сколько я считаю необходимымъ для | 

итальянскаго репертуара изученіе, употре¬ 

бленіе и знакомство съ этимъ родомъ пере¬ 

мѣнъ, употребленныхъ толково п со вкусомъ, — 

на столько же считаю долгомъ эиерглчпо 
протестовать нротпвъ покушеній не только 
итальянскихъ, но даже и нѣмецкихъ артис¬ 

товъ, пе стыдящихся распространять манію 
фіоритуръ на моцартовскихъ „Донъ Жуана“ 

и „Свадьбу Фигаро", чѣмъ они представляютъ 
яснѣйшее доказательство ограниченности ихъ 
ума и музыкальнаго вкуса. 

Развитіе этого сочиненія, перешедшаго 
предполагавшіяся границы, позволяетъ мнѣ 
дать только ограниченное число украшеній 
изъ моего богатаго собранія; они побудятъ, 

какъ я надѣюсь, молодыхъ пѣвицъ, стремя¬ 

щихся идти впередъ, отыскивать самихъ! 

эти украшенія. 

Я буду считать себя щедро вознаграж¬ 

денною за работу, когда исполнится мое 
живѣйшее желаніе — помочь и облегчить 
учителямъ и ученикамъ ихъ трудныя занятія, 

ободрить ихъ стремленія къ конечной цѣли. 
Къ этой цѣли—'ИСТИННОМУ искусству—должно 
идти съ неослабѣвающнмъ мужествомъ; для 
этой цѣли надо приготовлять достойныхъ 
представительницъ; сдѣлаться истинными 
артистками должно быть цѣлью и всѣхъ 
учащихся. 

аисшіез, еі бе Іез ешріоуег зсиіешепі ріиз іагё, 
аих гёрёііііонз ГпДиепіез бе Іа шбше тёіобіе. 

Тоіг Ісз схетріез радев 406—439. - 

Серенбапі, тете бапз 1е саз ой Іа ,)еппе еап- 
іаігісе, не сопзібёгегаіі роіпі се §епге бе сіпті 
ііаііеп соштс аЪзоІишепй песеззаіге а за саг- 
гісге Миге, он,—ев б’аиігез іегтез,—(ціапб 
се п’езі раз зон іпіепііоп бе зе ѵоиег а Іа саітіеге 
бе. Горега ііаііеп.—саз бапз Іесрісі Гёіибе іоиіе 
зрёсіаіе еі агбие без орете йп гёрегіоггс! 
ііаііеп Іиі зегаіі аЬзоІитені іпсйзрепяаЫе,— і 
тете бапз се саз,—Іе-иг ёіибе таіёгісііе еі Іа! 
соітаіхзапсе би ігойі бе се §епге Іиі зегопі іои- 
Іоигз б’ипе д г ап сіе иіііііе роиг Гаѵепіг. 
Апіапі ,)с сонзібсго іпбізрензаЫо роиг 1е гё-! 

регіоіге безорёгаз ііаііепз, тспііоппез ріизітиі, ! 
бе Гёроцие раззёе, Гёіибе, Гетріоі еі Іа соп-! 
паіззапсе бе сез зогіез бе сішпдстепіз, аіпзі 
дне Іеиг арріісаііоп зоЬгстепі щпбёс еі сіюіміе 

: аѵес ші 8ойІ рагіаіі,—аиіапі ,]е боіз ргоіезіег 
аѵес іоиіе Геисгеіс еп топ роиѵоіг, сопіге Іез 
аЬиз. еі зигіоиі сопіге Іез ргосёбёз ііщиаШіаЫез 
бе сііапіеигз сі бе саиіаігісез ііаііепз еі тете 
аіі стаи сіе, диі іГопі раз Ьопіе б’ёіепбге Іа 

і іпапіе бе ссз сінищетеніз тете аих орёгаз бе 
I Жоеагі, іеіз <ріе «1)<т .[иап-> еі «Ье та- 
гіаде сіе Шдаго»,— ргоссбё соираЫе з’іі еп 
Гиі, раг ІсциеІ Из аііезіспі еих-тётез, бе Іа 
тапіеге Іа ріиз ёеіаіаніе, еі Іеиг таікціе. бе Іюп 
§ойі тизісаі еі сеіиі бе Гезііте діГіш боіі <і Гип 
без ріиз іііизігез сотрозііеш бе іоиз Іез іетрз. 

Ье бёѵеіорретеиі бе се ігаѵаіі, фіі а бёщ 
бёраззёісз Іітііез Гіхёез епргінсіре, нс те регтсі 
бс бонпег ісі (цГип реііі нотЬге б’ехетріез бе 
ѵагіапіез он с’іапдетепіз роиг 1е гёрегіоіге 

! бе Горега ііаііеп, іігёз бе та гісііе соНесііоп 
еі циі, і’еп аі Гезрёгапсе, еисоигазегопі реиі- 
61т бс іенпез еі гёіёез саиіаігісез, аѵібез бе 
рго#іѣ$, а ей іиѵепіег б’аиігез еііез-тетез. 

Іе те сопзібёге зиГйзаттепі гесотрепзёе бе се 
ігаѵаіі ІаЬогіеих, зі топ ѵіі' бёзіг зе гёаіізегаіі 
б’аѵоіггёиззіазоиіспіг ёі а Гасііііег Іе ігаѵаіі рёпіЫе 
без ргоіеззеигз еібез ёіёѵез бапз Гёіибе бисііапі, 
еіа іез епсоипщег а азрігег а іеиг Ьиі зпргете, 
аѵес ітс регзёѵёгавсе іпссззапіе еі аѵес ипе спѵіе 
іпіагіззаЬІе бе рго&теззег бапз ѴагЬ ѵсгііаЫс 
сі зиЫіте, роиг еп (огтег бе сіідпсз іпіег- 
ргёіез, ои роиг еп сіеѵепіг ип ^оиг еііез-тётез. 

кік. 
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бапп егзі Ъеі зраіегеп ТѴіеЛегІіоІтдеп йег - 
зеІЬеп Жеіосііе, атѵепбеі. 

8іеке ШоіспЬеізріеІе рад. 406—439. 

Босіі аисіі богі, дѵо біезе ііаііепізсііеп 6езап°'з- 
Сотрозіііонеп пісІіі еЬеп ѵоп бег дип^еп 8ап§егіп 
аіз, Гйг іііге кііпГІще КйпзіІегІаиГЬаІт обег іЬг 
кііпзііегізсііез ЛѴігкеи, аіз бигсЬаиз поіЬдѵепбі§' 
егасіііеі дѵегбеп біІгГіеи, б. Ь. дѵепп біезеІЬе еЬеп 
пісЫ ЬеаЬзісЫі§1, еіпе ііаІіепізсЬе Оретсаітійге 
ги ѵегГо1"еп, іп дѵеІеЬет Ра Не іііг аізбапи баз 
етзі«-е Зіибіит бег Орегп біезез Керегіоігез бигсЬ¬ 
аиз ипегІаззІісЬ дѵііге,—зо дѵегбеп біезеІЬеп боек 
зіеіз аіз Зішііит ипб гит Еіікігііщеп іп біезе 
везсІітаскзгісЫии», ѵоп ^гоззет Ыиігеп зеіп. 
8о зеііг ісЬ АтѵеінІіш? біезегАгі Ѵагіапіеп обег 
Ѵешепт§еп іи оЬеп Ьегеісішеісп Орет без ііа- 
Ыепізскеп Керегіоігсз, ипб бегеп зрагзате 
дѵоЫрдѵііЫіе Ѵепѵеінішщ етрГеЫе, — зо тизз 
ісЬ тісЬ тіі аііег тіг хи ОоЪоіе зіеЬепбеп Епег^іе 
§ер;еп баз ѴегГаЬгеи ііаііепізсііег ипб зеІЬзі йеиі- 
зсііег 8ап«'сг ипб 8аіщегіітеп аиззргссЬен, біе 
зіеЬ пісЫ епіЫобеп, біезе Мапіе бег Ѵегаегипцз- 
зисЫ аисЬ зеІЬзі аиГ ЖогагѴзсЬе Орет «Боп- 
-Іиап» ипб «Рщаго’з ІІосЬгеіі» аизгибеітеп, ипб 
зотіі зісЬ зеІЬзі ипб іЬгет тизікаіізсііеп 6е- 

ізсЬтаск зеІЬзі баз' екіаіапіезіе АгтиіЬзгеифіізз 
! аиззіеііеп. 

, В .‘Г Ьегеііз Ьебеиіепб йЬегзсЬгіІІепе ѵоп ѵогп 
Ьегеіп Ьезііттіе ИтГапе; біезег АгЬеіі ^езіаііеі 
тіг пиг. Ьіег еіпе цегіиде АпгаЫ Веізріеіе аиз 
теіпег гелсЬЬаШусп Заттішщ шіігиіЬеііеп, біе, 
дѵіе ісЬ ЬоіГе, рнще еіГгіё' ѵопѵагіззігеізепбе 
Кгшзііегіітеп ги еі§епеш ЗсЬаГГеп апте^еп то^еп. 

ІсЬ дѵіігбе тісЬ геісЫісЬ Гйг біезе тйЬ- 
зате АгЬеіі ЬеІоЬпі ГйЫеп, дѵепп зісЬ теіп ІеЬ- 
ЬаГіег ѴипзсЬ егГііІІеп тосЬіе, базз ез тіг §е- 
Ішщеп, ЬеЬгегп дѵіе 8еЬи1егіппеп іЬг апзігеп- 
дапбез тііЬеѵоІІез Шгкеп Ьеіт Зіибіит без 
безаіщез ги ипіегзійігеп, ги егІеісЫегп, ипбзіе 
ги еппиіЬі§еп, тіі Аизбаиег ипб піе ги ѵёг- 
зіе^епбег Ьизі /’ііг сііе маііге Кипві, бет 
ЬосЬзіеп 7ле1е пасЬгизігеЬеп, ит дѵіігбі§е Ке- 
ргазепіапііппеп бегзеІЬеп ЬегапгиЬіІбеп, обег ез 
зеІЬзі ги дѵегбеп. 

КОНЕЦЪ. ЕК ПЕ. 



( Оегіѵге робейте.) 

Часть I Т*аіЧіе, Шёог^ие-л. 4 г. 

_—И ...-, ргаіідие.п. 18 г. 

__III _, и 3 г. 

Хее Ігоів рагііез геипіез.ргіх пеі: 15 г.-Вдпьстіь ц 15р.с. 

Л о,\ілл/^ХІ‘ Ала уілААХ^лллА /рахал/і/ Хо'\лХ*У ^ІллА/бл^сУ $оІѵ^'ѵі&е&ШлІші<Щ 

5ТРЁТЕКЗВСШК0, сКег ВВЕЗЗЕІ. е; СІе 
Соттіззіопішіі'сз Ае Іа ЗосісіА ІМТЕНІАІіЕ тпизісйіс гив$в 

еС (Іи СопзегѵаЛоігс. 

Л 



Ѵагіапіез, сЬап^етепІз, огпетепіз поп есгііез <іапз йез Аігз й’орегаз ііаііепз, Виоз, еіс 
Ѵагіапіеп, Ѵегашіегипдеп, Ѵѳггіегипдеп іп ііаІіепізсЬеп Орегп-Агіеп, Виеиеп, еі сіг. 

Варіанты, измѣненія, украшенія въ оперныхъ аріяхъ, дуэтахъ и пр. 

[ЯЕ БЕ Ь’ОРЕКА „Л’ОВ.МА” САѴАТША АБ8 БЕК ОРЕВ.„РЮКМА” КАВАТИНА і 

БЕ ВЕЫЛМ. VОN ВЕЫЛШ. БЕ. 

САѴАТШЕ БЕ І/ОРЕКА „1ЧОКМА” 

2Іе*оіз. БЕ ВЕЫЛМ. 
Ашіапіе зозіепиіо аззаі. 

* 2*2? Маі.^--—Г---- 

КАВАТИНА ИЗЪ ОП „НОРМА’1 

БЕЛЛИНИ. 

Вет. О о сКапіега і’аЬог4 Іа ргетіеге раШ'е яапз аосап сЬап^ешео^еЬ се п’езі ^а,а Іа гергіае <р?оп ев ешріоіега. 
А-пш. Вег егяіе Тііеіі чіг(1 ^аигігсіі оЬпе |есІ»есіе Ѵегап4егап§ §е.чио§еп, апсі ег*(; Ьеі (Іег >А'іе(1егЬоІап$ ІгеАеп (ііев 
Нам. Верная часть исполняется совершенно безъ переменъ, которыя я 
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ііевеІЬеп еіо. 
влнются только при повтореніяхъ. 



407 АПеяго аняаі таезІозо. 
_ 

Мепіо 
Ьа ргетіёгѳ рагОе зе сЬапіега ё^аіешепі залз ацеіш сЪал#етелІ, еі ісі йетёте оп п’ел етріоіега ди’а Іа гергізе. 

Пег егзіоТЬеП ѵігй ^ІеісЫаІІз оЬпе Ѵегапйегип#еп ^езлп&еп., сііе аисЬ Ьіег егзі Ьеі йег ЛѴіейегЬоІип# ѳіпігеіеп. 

Первая часть также будетъ спѣта безъ измѣненій которыя иоявлятся только при повтореніи ея. 
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САѴАТІЯЕ БЕ V ОРЕК'А „II, ВАЯВІЕВ.Е БІ.8ІУІСЫА” БЕ К088ІМ. 

САѴАХІКА АБ8 БЕК ОРЕК „БЕК ВАЯВІЕК ѴОК 8ЁѴІЫ,А” V. К088Ш 
НАКАТИНА ИЯ'Ь ОП. СЕВИЛЬСКІЙ ПИРЮЛЬНИКЪ” РОССИНИ. 
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АКТ. I. А? в. 

N9 3. 

ВІЮ БЕ V ОРЁКА „ІЬ ВАКВІЕКЁ БІ 8ІѴІ&ІЛА” БЕ К088ІШ. 

ББКТТ АБ8 БЕК ОРЕК „БЕК ВАКВІЕК ѴОК 8ЕѴІЬЬА” V. К088ІМ. 

ДУЭТЪ ИЗЪ ОП. „СЕВИЛЬСКІЙ ЦИРЮЛЬНИКЪ” РОССИНИ. (Козіпа. Розвна. 
(Рідаго. Фигаро. 
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АКТ. I. 

№4. 

САѴАТШЕ БЕ Б’ ОРЕКА „БА 80ЛШАМВББА” БЕ ВЕББШІ. 

САѴАТША АЙ8 БЕК ОРЕК „ВІЕ №АСНТУУА\ВБЕКШ” У. ВЕББШІ. 

КАВАТИНА ИЗЪ ОІБ „НЕВѢСТА ЛУНАТИКЪ” БЕЛЛИНИ. 





Могіегаіо. 

ТНАМ8Р08ІТКЖ БЕ ЬА САВАІЖТТА Б’ІШЕ ТІЕКСЕ РШ8 ВА8. 

ТКАК8Р08ІТКЖ ВЕК САВАЬЕТТА ИМ ЕІКЕ ТЕК2 ТІЁРЕК. 

ТРАНСПОНИРОВКА КАВАЛЕТТЫ НА ТЕРЦІЮ НИЖЕ. 









ѵп 

АІК БЕ V ОРЕКА ,ХА 8ОМКАМВ0ЬА“ (АСТ II, N914.. Тгаперояіікт (Тип Іоп ріив Ьаз.) 

АКІЁ АИ8 ЛЕК ОРЕК „ШЕ ХАСНТ^АЯЛІЕКШ" (ГгапзробіИоп иш еіпеп Топ ііеГег.) 

АРІЯ ИЗЪ ОПЕРЫ „СОМНАМБУЛА" БЕЛЛИНИ, (полутономъ ниже.) 



шо-ге, ра»8ѵ» = 
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.чіі аі риг<іи-шс 





к яе 

8СЕЯА, АЯІА К ЯОХПО ОЕ І/ОРЕаА„СЕКЕНЕ]ЧТООА“ОЕ К088Ш. 

«СЕМЕ, АКІЕ ШШЗШИО АИ8 БЕН ОРЕаяСЕ^ЕЯЕМОЬАЧ аОбвІКІ. 

ОДЕНА, АРІЯ И РОНДО ИЗЪ ОПЕРЫ ,,ЧЕНЕРЕНТОЛА“РОССІІНИ. 
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